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

Po výstupu z předních dveří autobusu jděte 2 metry volným prostorem v přímém směru a dohledejte
před sebou stěnu autobusové zastávky.

Otočte se doleva a 1,5 metru před sebou dohledejte boční stěnu zastávky.

Obejděte tuto 1,3 metru širokou boční stěnu zastávky a dohledejte 1,8 metru před sebou stěnu
budovy.

Otočte se doleva.
Upozornění – na stěně budovy jsou umístěny ve výši pasu dvě poštovní schránky vystupující do
prostoru chodníku, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Obejděte poštovní schránky široké 1,5 metru a 30 centimetrů za nimi dohledejte roh budovy
navazující na trávník.

Otočte se mírně doprava a jděte podél trávníku 2 metry, chodník zde začíná klesat.
Upozornění - chodník je ukončen obousměrnou silnicí s přechodem pro chodce, dbejte zde zvýšené
opatrnosti.

Přechod pro chodce není ani na jedné straně označen signálním ani varovným pásem, pouze nájezdy,
při jeho dohledávání a přecházení dbejte zvýšené opatrnosti.

Přejděte 4,5 metru dlouhý přechod pro chodce a vystupte na chodník klesající doprava.

Dohledejte 2 metry před sebou stěnu budovy a otočte se doleva.

Jděte podél stěny 1,5 metru.

V tomto místě je často otevřený vchod do obchodu, na který navazuje 4 metry dlouhá prosklená
stěna.
Jděte podél této stěny a dále 1,5 metru podél stěny budovy až k jejímu rohu.

Otočte se mírně doprava a jděte 3 metry podél vodicí linie tvořené rozhraním chodníku a kamenů.

Otočte se doleva a 2,5 metru před sebou dohledejte přechod pro chodce.
Upozornění – tento přechod pro chodce není ani na jedné straně označen signálním ani varovným
pásem, jeho počátek a konec tvoří nájezdy, při jeho dohledávání a přecházení dbejte velmi zvýšené
opatrnosti.

Přejděte 9 metrů dlouhý přechod pro chodce vedoucí přes obousměrnou silnici a vystupte na
chodník.

Otočte se šikmo doprava a po třech metrech dohledejte před sebou stěnu budovy.

Otočte se doleva a jděte podél stěny budovy přibližně 3 metry až k jejímu rohu.

Otočte se doprava a jděte podél stěny 2 metry.
Upozornění – v tomto i následně popisovaném prostoru mohou být zaparkovány automobily, dbejte
zde zvýšené opatrnosti.

Otočte se doleva a jděte 8 metrů v přímém směru volným prostorem.
Dohledejte před sebou trávník, který má nezpevněný hliněný povrch.
Jeho hranice může být vymezena 2 metry širokým 5 centimetrů vysokým obrubníkem.

Otočte se doprava.

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.

