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SEZNAM VÝLETŮ
Milí cyklisté!

V tomto průvodci najdete tipy na jedenáct cyklistických výletů po 
středních Čechách. Na trasách, které se klikatí krásnou a rozmanitou 
krajinou, se aktivně seznámíte s regionem v srdci naší země. Nechybí 
zastávky v zajímavých městech, u historických památek, muzeí  
a dalších zajímavostí.

Výlety jsou navrženy tak, aby je bez obtíží zvládli zdatní i rekreační 
sportovci a rodiny s malými dětmi. Všechny výchozí a cílové body leží
u železničních tratí, díky čemuž můžete využít i jiný dopravní prostředek 
než jen vlastní auto. Popis jednotlivých tras obsahuje informace o délce trati, 
orientačním čase, stupni obtížnosti, převýšení, dále podrobný itinerář, tipy 
na místa a nechybí ani přehledná mapa. Nechybí ani tipy na občerstvení
a restaurace. V okolí tras ale samozřejmě najdete stravovacích možností více.

Přejeme vám výlety plné zážitků!
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Za mostem se vydáme vpravo, čímž se napojíme na cyklotrasu „Po stopách 
českých králů“, kolem dráhy BMX a dětského hřiště, kde uvidíme cyklostezku 
vedoucí zpět pod most (možnost koupání). Povede nás po pravém břehu 
řeky až k lávce ve Stradonicích (2) , kde na vrchu nad obcí bývalo jedno 
z nejvýznamnějších keltských oppid u nás. Pokračujeme po místních 
komunikacích.

Na pátém kilometru trasy můžeme přejet přes lávku do Hýskova (3) , kde je 
možnost občerstvení či koupání, a poté se vrátit zpět na pravý břeh Berounky. 

Pojedeme dále po zmíněné cyklotrase údolím a lesním úsekem nad řekou 
a podél chat až k lávce, kterou přejedeme. Za ní spolu se značením odbočíme 
vpravo, míjíme domky na předměstí Berouna  (4) a podjedeme silniční 
most za hřištěm. Projedeme okolo berounského aquaparku a Pražské brány 
na Husovo náměstí v centru města, kde najdeme Muzeum Českého krasu, 
Geopark Barrandien. Pokud nechceme zajíždět do města, pokračujeme od 
hřiště stále po proudu řeky. Na svazích Městské hory (asi 300 m západně) 
vznikl lesopark s pěkným dětským hřištěm a medvědáriem. Z náměstí nás 
turistické značky navedou k vlakovému nádraží, kde se napojíme na cyklotrasu 
8245, Stezka sv. Ludmily. Mineme pivovar Berounský medvěd a vydáme se
do prudkého stoupání na Tetín (5) . Z hradiště bájné kněžky Tety se otevírá 
výhled na líně se vinoucí řeku Berounku, která protíná Český kras. Zastavit 
bychom se tu však měli také kvůli sv. Ludmile, babičce sv. Václava, která právě 
na Tetíně zemřela mučednickou smrtí.

Poté, co si prohlédneme pozůstatky hradu, kostel sv. Jana Nepomuckého, který 
stojí na místě pravděpodobného pohřbu sv. Ludmily, nebo kostel sv. Kateřiny
Alexandrijské z roku okolo 1200, který je nejmenší ze tří zdejších kostelů, 
pokračujeme po cyklotrasa 8245 do Srbska       .

Jen od 1. 4. do 31. 10. 2020, denně 6:30–17:30 h Celoročně, pondělí–neděle 07:40–18:25 h

Bezplatná přeprava kol na trati Praha-Smíchov – Beroun.

BEROUN (NÁDRAŽÍ) PRAHA-SMÍCHOV (NÁDRAŽÍ)

Více na www.cd.cz

PŮJČOVNY KOL ČESKÝCH DRAH

PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ

Malebné údolí řeky Berounky v okolí Berouna sleduje nenáročná 
cyklostezka – nemusíme se bát obtížného terénu ani automobilového 

provozu. Pro úplně nejmenší děti můžeme trasu rozdělit na ještě kratší 
úseky – méně frekventovaný z Nižboru do Berouna (10 km) a mnohem 
známější, avšak frekventovanější, z Berouna do Srbska (7 km), případně jet 
libovolný úsek obráceně. Celou cestu můžeme bez problémů projet také 
s cyklovozíkem. Pokud přijedeme autem, do výchozího místa se můžeme i          
s kolem vrátit vlakem. Na start trasy a potom domů z cíle se můžeme dopravit 
rovněž výhradně vlakem – cílová i výchozí stanice leží na trati Praha–Plzeň. 

Pojedeme-li vlakem, výlet zahájíme u nádraží v Nižboru (1)  , kde hned 
můžeme navštívit architektonicky zdařilou hospodu Zastávka Nižbor. Budeme 
pokračovat přes most po cyklostezce KO 7, KO 8 do centra obce (parkoviště), 
nad nímž se tyčí zámek s expozicí, která je věnována keltské kultuře. 

NIŽBOR BEROUN TETÍN SRBSKOSTRADONICE
Vlak Vlak Vlak

17,7 km 120 m 133 m 1,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 4–5 h (POHODOVÁ JÍZDA)

1

LEHKÁ

BEROUN
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Stylová hospoda, kterou z původního 
železničního skladu z roku 1876 nechal 
přestavět herec Tomáš Hanák.

NIŽBOR, K NÁDRAŽÍ 379

ZASTÁVKA NIŽBOR

Rodinná restaurace se specializací na steaky.

HÝSKOV, NA BŘASÍCH 493

RESTAURACE U BÓNY

Vyhlášená restaurace zaměřená na poctivé  
burgery, tex-mex a texaské BBQ.

BEROUN, ČESKÁ 140

BLACKDOG BAR&GRILL

Česká i mezinárodní kuchyně.

BEROUN, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 153

KOZA ROZA RESTAURANT

Palačinky, káva a další dobroty.

BEROUN, NA OSTROVĚ 9

CAFE CREPERIE STRAKATÝ KRÁLÍK

Domácí kuchyně.

SRBSKO 43

RESTAURACE U KAPLIČKY

OBČERSTVENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
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Z RAKOVNÍKA NA KŘIVOKLÁT

16,7 km 470 m 1,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 2,5 h (POHODOVÁ JÍZDA)

Velmi atraktivní cyklostezka vede údolím Rakovnického potoka a její 
korunou může být návštěva královského hradu Křivoklát. Samotná 

trasa je vhodná i pro cyklovozíky.

Od nádraží v Rakovníku (parkování; Husovo nám., přístupné brány, Muzeum 
T.G.M., aquapark, koupaliště) sjedeme k Rakovnickému potoku, odbočíme 
vpravo a až na Křivoklát se necháme vést cyklostezkou 303 (při výjezdu 
z Rakovníka také souběžnou červenou turistickou značkou). Projedeme 
dolními částmi vsí Chlum a Ryšín, míjíme mlýny a nádraží Lašovice. Jedinou vsí 
v této části údolí jsou Pustověty (1)  . Za nimi několikrát překonáme potok i trať, 
cesta je velmi pestrá.

Projedeme obcí Městečko (2)  a pomalu se blížíme ke Křivoklátu. Pokud 
nechcete jet po hlavní přístupové cestě k hradu, kterou představuje příkrá, 
v turistické sezoně frekventovaná, dlážděná silnice, která může být pro jízdu  
s dětmi nebezpečná, doporučujeme alternativu.

RAKOVNÍK MĚSTEČKO KŘIVOKLÁTPUSTOVĚTY
Vlak Vlak Vlak Vlak

Využijeme lesní cestu odbočující z cyklotrasy 303 těsně za dřevěnou
lávkou mírně vlevo (značený místní vycházkový okruh) a stoupající svahem
k Rekreačně naučnému areálu Křivoklát (3) , který je díky lesnímu hřišti
a hernímu centru pravým dětským rájem. U budovy Lesů ČR přejedeme silnici 
na místní komunikaci směrem k dalšímu dětskému hřišti. Za ním odbočíme 
na cestu doprava dolů (žlutá psaníčka) a brzy vpravo vidíme parkoviště – 
odbočíme vpravo na stezku pod jeho dolním okrajem a okolo občerstvení 
přijedeme (nebo raději pár metrů kolo povedeme) k dřevěné lávce přes silnici 
a za ní vlevo k hradu.

Po prohlídce hradu opatrně sejdeme asi 200 m po silnici k hotelu Sýkora 
(poblíž Muzeum motocyklů, které vystavuje kompletní sbírku cestovních 
motocyklů Jawa a ČZ do roku 1959; sbírka čítá celkem na 150 exponátů), okolo 
něhož vede žlutá značka k nádraží, odkud jezdí vlaky zpět do Rakovníka.
Lze i nejprve vlakem dojet na Křivoklát a pak jet do Rakovníka na kole – zde
je o víkendech a o prázdninách větší jistota, že se vyhneme nedostatku místa
ve vlaku.

STŘEDNÍ

HRAD KŘIVOKLÁT

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V RAKOVNÍKU



11

OBČERSTVENÍ

Kavárna a bistro podávající pokrmy z čerstvých 
místních surovin.

Příjemné pohostinství nabízející českou  
a evropskou kuchyni.

RAKOVNÍK, TROJANOVA 263 KŘIVOKLÁT 279

ADOLF ENGEL HOSPŮDKA POHODA

Malé rodinné bistro nabízející burgery, tortilly, 
saláty a převážně mexická jídla.

Restaurace s certifikací Czech Specials
nabízející českou a evropskou kuchyni.

RAKOVNÍK, NÁDRAŽNÍ 225 KŘIVOKLÁT, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 85

ELLA’S BURGER HOTEL SÝKORA

1

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

ROZHLEDNA SENECKÁ HORA
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návazně na vlaky od Prahy. Od autobusové zastávky v centru Černolic si můžeme 
udělat zajížďku k pěkným Černolickým skalám (od požární nádrže vpravo) 
nebo se rovnou vydat červenou cykloznačkou značenou  „hřebenovkou“ 
(Mníšecko-Č, souběžná s trasou 8129) přes obec do lesů – čeká nás krátké 
stoupání a poté jízda střídavě nahoru dolů až k silnici z Mníšku do Řevnic 
(parkoviště), za nimiž se trochu zapotíme při dalším stoupání na Skalku (1)
(553 m n. m., ve svahu tohoto vrchu vzniklo poutní místo s  barokním kostelíkem, 
křížovou cestou, klášterem; pěkné výhledy). K poutnímu místu vede odbočka, 
hlavní trasa pokračuje pohodlně na rozcestí Červený kříž, Na Rovinách a Na 
Soudném  2  .

Od posledního jmenovaného rozcestí pojedeme po zelené cykloznačce, 
čeká nás krátké a poslední stoupání a poté si již od rozcestí Nad Rochotou    
můžeme vychutnat dlouhý sjezd po cyklotrase 8130 do vsi Halouny. Ještě 
před začátkem obce odbočíme vlevo na místní komunikaci a poté na zelenou 
značku. (Pokud tuto odbočku mineme, nevadí, na začátku obce se dáme 
doleva po zelené turistické.) Zelenou značku necháme odbočit vlevo a jedeme 
stále rovně, sjíždíme mezi domky na silnici a opět na cyklotrasu 8120, po níž se 
dáme vlevo a poté stále přímo do centra obce Svinaře (4) (obnovovaný zámek)  
a po cyklotrase 3 do Zadní Třebaně. U obecního úřadu odbočíme na cyklotrasu 3, 
po níž podél Berounky dojedeme až k mostu, po němž přejedeme na levý 
břeh řeky. Po něm po cyklotrase pokračujeme přes centrum Dobřichovic 
(Křižovnické náměstí, informační centrum, zámek Dobřichovice). Souběžně 
se zelenou turistickou značkou se dostaneme na most, po kterém přejedeme 
zpět na pravý břeh, a po cyklotrase 3 zpět k železniční stanici Dobřichovice.

„HŘEBENOVKA“ PO HŘEBENECH  
Z DOBŘICHOVIC

31,6 km 409 m 3 h (SVIŽNĚ) / 5 h (POHODOVÁ JÍZDA) 

Z    údolí Berounky se vydáme na Hřebeny a opět sjedeme zpět. Hřebeny           
jsou nejbližší „hory“ ku Praze a jejich hluboké lesy protkané asfaltovými 

silničkami jsou opravdovým cyklistickým rájem. Přesto je výlet určen spíše 
starším dětem s dostatkem zkušeností s jízdou na kole, čekají nás delší 
stoupání i klesání. Trasu je možné absolvovat i s cyklovozíkem. 

Vyjedeme od železniční stanice Dobřichovice, kde lze i zaparkovat auto, 
Tyršovou ulicí po cyklotrase 3 směrem na Všenory. Za sportovním centrem 
odbočíme doprava, stále po ulici Květoslava Mašity a stoupáme do kopce, 
mineme zámek Všenory (nepřístupný). Zhruba po 500 metrech odbočíme
do ulice Nad rozcestím, čímž se zároveň napojíme na cyklotrasu 8129. Mineme 
křížení s červenou turistickou značkou a stále po cyklotrase 8129 odbočíme 
do Černolic. Pozor! Dosavadní stoupání si můžeme ušetřit tím, že se necháme 
svézt cyklobusem, který v sezoně (duben–říjen) jezdí od stanice Dobřichovice 

DOBŘICHOVICE

DOBŘICHOVICE

OSADA NA ROVINÁCH

HALOUNY – ZADNÍ TŘEBAŇ

ČERNOLICE

ŘEVNICE

Vlak, cyklobus

Vlak

Cyklobus

Vlak Vlak

Více na www.pid.cz

Jezdí na trase Dobřichovice, nádraží – Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy, 
náměstí – Mníšek pod Brdy, kaple – Kytín, náves. Aktuální informace o provozu 
najdete na stránkách Pražské integrované dopravy.

CYKLOBUS

DALŠÍ SLUŽBY

OBTÍŽNÁ

ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY
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OBČERSTVENÍ

Restaurace s moderní evropskou kuchyní 
s nádechem Itálie.

Restaurace s terasou, podává převážně českou 
kuchyni a pivo MMX z vlastního pivovaru 
včetně „cyklistického“ osmistupňového piva.

Moderní rodinná restaurace s českou i 
mezinárodní kuchyní s důrazem na kvalitu.

Přívětivá hospoda s nabídkou vydatných 
pokrmů převážně české kuchyně.

Rybí restaurace s čerstvými rybami
z vlastních sádek.

ŘEVNICE, NÁM. KRÁLE  
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 2 DOBŘICHOVICE, DOBŘICHOVICKÁ 453

DOBŘICHOVICE, ANEŽKY ČESKÉ 432ŘEVNICE, NÁM. KRÁLE  
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 54

LETY U DOBŘICHOVIC, NA SKALKÁCH 557

RESTAURACE CORSO PIVOTEL MMX

PANSKÁ ZAHRADAHOSTINEC U RYSŮ

U ZLATÉ RYBKY

1

4

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
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trase naučné stezky až k rozcestí u Konopišťského rybníka (2)  a kolem 
turistického informačního centra vlevo přes most přes ústí potoka. Můžeme 
si však udělat zajížďku dále po žluté červené turistické značce kolem stylové 
restaurace Stará Myslivna s loveckým interiérem – naproti ní vznikla malá obora 
obývaná daňky, muflony a jeleny sika. Na parkovišti jsou možnosti občerstvení 
a toalety, můžeme navštívit i Muzeum historických motocyklů značky Jawa 
vyráběných v nedalekém Týnci nad Sázavou.Od parkoviště či (pokud jsme 
sledovali vyznačenou trasu bez zajížďky) od turistického informačního centra 
přejedeme po mostku a vydáme se vlevo po břehu rybníka po červené 
turistické značce, kterou po čase necháme odbočit doprava, a jedeme dále 
těsně podél rybníka. 

Za necelých 300 m se dáme ostře doprava a vyjedeme na asfaltovou silničku 
s alejí, po níž (a opět po červené značce) pokračujeme ke dvoru Chvojen (3) 
a dále vpravo mírně do kopce ke stejnojmennému vrchu s kostelem (původně 
románský, upravený novorománsky). Je to vhodné místo k odpočinku 
s výhledy a ovocnými stromy. Vrátíme se zpět ke dvoru a pokračujeme rovně 
po cyklotrase 0063 k hrázi Jarkovického rybníka. Po přejetí mostu přes potok 
se dáme doleva, projedeme kolem Žofiina mostu a sledujeme druhý břeh 
Konopišťského rybníka. Na křižovatce za přírodním divadlem jedeme rovně, 
až dojedeme opět na okraj parku. Zde odbočíme doleva a vydáme se podél 
okraje parku po cyklotrasách 0063 a 0067. Dále sledujeme červené místní 
značení, po němž dorazíme k hlavnímu vchodu do parku. Zde odbočíme 
vlevo na červenou turistickou značku, opatrně kolo převedeme přes hlavní 
silnici a po červené značce dojedeme ke kruhovému objezdu (zde napojení na 
cyklotrasu 0064) a dále zpět po značce a cyklotrase k vlakovému nádraží.

KONOPIŠŤSKÝM PARKEM 
A NA CHVOJEN

12,3 km 167 m 1,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 3 h (POHODOVÁ JÍZDA)

Projížďku jedním z nejkrásnějších krajinářských parků u nás si můžeme 
zpestřit návštěvou zámku, malé obory s lesní zvěří, růžové zahrady 

se skleníkem nebo medvědária. Kromě parku si vyjedeme také na návrší 
Chvojen s dominantním kostelem a pěknými výhledy. Výlet je vhodný i pro 
menší děti, absolvovat jej můžeme i s cyklovozíkem. Část trasy nám bude 
dělat společnost naučná stezka se zajímavými informacemi.

Výlet zahájíme u železniční stanice Benešov u Prahy a od rozcestníku se vydáme 
po cyklotrase 0064 směr Konopiště. Podjedeme hlavní silnicí, mineme odbočku 
žluté turistické značky a na další křižovatce se dáme mírně vlevo, čímž se zároveň 
napojíme na naučnou stezku (Lesní stezka Ferdinanda d’Este). Dojedeme 
k rozcestníku Konopiště-zámek. Zde si můžeme udělat přestávku a navštívit 
medvědárium i samotný zámek  (1) (původně raně gotický hrad, za pomoci 
architekta F. M. Kaňky a sochaře M. B. Brauna přestavěný na pohodlný 
barokní zámek; v r. 1887 panství získal habsburský arcivévoda Ferdinand 
d’Este a zámek dal romanticky upravit, v této době byl založen i park; honosné 
interiéry se pyšní cennými sbírkami s mnoha kuriozitami). U rozcestníku 
opustíme cyklotrasu a dáme se po žluté turistické značce a zároveň po 

BENEŠOV BENEŠOVCHVOJENZÁMEK  
KONOPIŠTĚ

ZÁMEK  
KONOPIŠTĚVlak Vlak

2

1

3  

LEHKÁ

ZÁMEK KONOPIŠTĚ

OBŮRKA STARÁ MYSLIVNA
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Restaurace nabízí především jídla 
mezinárodní kuchyně. Vedle restaurace stojí 
zděná zvonice se vzácným zvonem z roku 1322.

BENEŠOV, NA KARLOVĚ 347

RESTAURACE U ZVONICE

Restaurace s bohatou uměleckou výzdobou 
a loveckými trofejemi a přes 100 let starým 
funkčním orchestrionem. Gastronomickou 
nabídku tvoří především zvěřinové speciality.

KONOPIŠTĚ 2

RESTAURACE STARÁ MYSLIVNA

Restaurace s minimalistickým designem 
francouzského venkovského stylu. Základem 
nabídky pokrmů jsou tradiční venkovské 
recepty středočeského regionu.

Klasická česká kuchyně za výhodné ceny.

BENEŠOV, NA KARLOVĚ 97 BENEŠOV, HODĚJOVSKÉHO 1707

NA KARLOVĚ NA BEJKÁRNĚ

OBČERSTVENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

KOSTEL SV. JAKUBA A FILIPA
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Kousek za kolejemi již začínají Vrchotovy Janovice (2)  (zámek, původně 
kamenná tvrz pánů z Janovic, novogoticky přestavěná, umístěná v krásném 
parku; sídlila zde kulturní mecenáška Sidonie Nádherná; přístupný, mimo jiné 
expozice českého zvonařství). 

Od úřadu městyse pokračujeme po žluté turistické značce a zakrátko také 
po cyklotrase 0095. U většího rybníka Zrcadlo se odpojíme od žluté značky 
a pokračujeme vpravo po cyklotrase 0095. Ta na rozcestí Strýčkov uhýbá 
doprava, společně se zelenou turistickou značkou. Za vsí Slavkov (3)   
se od cyklotrasy odpojíme mírně doprava a pokračujeme dále po trase Naučné 
stezky Po stopách Sidonie Nádherné, na kterou se zleva napojí žlutá značka.

Za Suchým rybníkem žlutá značka odbočuje doprava, my však jedeme 
stále rovně po neznačené cestě, přes koleje až do vsi Křešice, kde se dáme 
na chvilku vlevo po hlavní silnici č. 18, ovšem po necelých 300 m z ní zase 
odbočíme vpravo do pastvin a polí a projedeme kolem křížku pod kaštanem. 
Přejedeme po mostku úzký a hluboký kaňon bývalé železnice a již klesáme 
do votické místní části Srbice. Projedeme zatáčkou doleva, na rozdvojce cest 
se dáme vpravo a pak ještě jednou vpravo do Pražské ulice, po níž jedeme 
rovně. Pro větší pohodlí  ještě uhneme mírně vlevo ulicí Horní a na Jánském 
náměstí s parčíkem se dáme ulicí Kaplířovou, kterou dorazíme až na centrální 
Komenského náměstí (4)  ve Voticích. Odtud se vydáme po cyklotrase 112, na 
kruhovém objezdu prvním výjezdem vlevo ulicí Husova směrem k nádraží. 
Konec výletu si zpestříme tím, že na konci města odbočíme mezi hospodářské 
budovy a po cestě lemované ovocnými stromy sjedeme k rybníku Pilař, který 
objedeme, dáme se doleva a napojíme se na příjezdovou cestu k nádraží, 
k němuž zbývá už jen pár desítek metrů.

VOTICE A VRCHOTOVY  
JANOVICE S VÝHLEDY

19,8 km 18 m 2,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 4,5 h (POHODOVÁ JÍZDA)

T rasa vedoucí z Votic a prověřená cyklojízdou Votická kopretina nás 
zavede do kopců s krásnými výhledy, skrze malebné osady a podél 

samot a také k zámku Vrchotovy Janovice, kde sídlila Sidonie Nádherná.

Vyjedeme od vlakového nádraží Votice, které se nachází za městem a kde lze
i pohodlně parkovat autem. Přejedeme po mostě přes železniční koridor
a stoupáme k obci Beztahov  (1) , kterou projedeme, a stále se držíme na málo 
frekventované okresce. Projíždíme mezi pastvinami, kde se otevírají nádherné 
výhledy na Středočeskou pahorkatinu. Za statkem Voleveč pokračujeme rovně 
polní cestou. Vpravo si povšimneme březového háje a vlevo osamělého stavení 
„Babičky“. 

Pokračujeme lesem, kde si můžeme oddychnout, protože jsme dosáhli 
nejvyššího bodu výletu. Ještě se zhoupneme do malebného travnatého sedla, 
za nímž jen maličko vystoupáme kousek do lesa, a pak již jedeme po louce 
kolem osady Lhotka (vlevo), najedeme na zpevněnou cestu a čeká nás sjezd 
do Velké Lhoty. Zde na křižovatce odbočíme doleva a vydáme se po silnici. 

VOTICE VOTICEVRCHOTOVY 
JANOVICE

BEZTAHOV SLAVKOV KŘEŠICE
Vlak Vlak

1

4

STŘEDNÍ

KLÁŠTER SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

ZÁMEK VRCHOTOVY JANOVICE
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„Lidový“ hostinec s klasickými pokrmy.

VRCHOTOVY JANOVICE 46

HOSTINEC ZASTÁVKA

Vkusná restaurace v selském stylu 
podávající evropskou i českou kuchyni. 
Možnost ubytování.

VOTICE, AMERIKA 9

STARÝ SVĚT

Restaurace ve městě, česká i 
mezinárodní kuchyně, možnost 
ubytování.

VOTICE, TÁBORSKÁ 71

U MODRÉ KOČKY

OBČERSTVENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
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Na konci obce odbočíme dle cyklotrasy a červeného turistického značení 
doleva. Po cyklotrase 8218 objedeme obec Mukařov  (2) a v centru obce (kostel 
Nanebevzetí Panny Marie) pokračujme toutéž cyklotrasou až k hlavní silnici, 
kterou opatrně přejedeme, a pokračujeme přes Srbín. V cípu lesa  
u rozcestníku odbočíme doleva na cyklotrasu 0022, po níž přejedeme, přes 
Louňovický potok až na náves obce Louňovice. Za památnou lípou odbočíme 
doprava a vyměníme tak cyklotrasu za číslo 0023. 

Kolem dětského hřiště, zvoničky a kamenického skanzenu (ukázky 
kamenických výrobků z místní žuly) projedeme Louňovicemi  (3) a zamíříme  
do lesa. Po chvíli se napojíme na Naučnou stezku Voděradské bučiny.
U Lenhartovy studánky se dáme doprava, krátce vystoupáme po místní silnici 
a na rozvětvení se dáme po trasách 0023 a stezce Krajem Josefa Lady vlevo. 
Objedeme rybník v Černých Voděradech (4) a po silnici sjedeme z kopce.
Na odbočce k rekreačnímu zařízení (Lesní Lázně – Hotel Legner) odbočíme 
doprava na cyklotrasu 0031 a údolím Zvánovického potoka vystoupáme  
po kvalitní lesní asfaltce do Struhařova. Zde pojedeme zástavbou stále rovně  
až k Hliněnému rybníku. Napojíme se na cyklotrasu 0024 a opět stezkou 
Krajem Josefa Lady objedeme rybník.

Naším průvodcem na chvíli bude ještě také místní červeně značená Mikešova 
cesta a Naučná stezka Krásné vyhlídky. Na křižovatce pokračujeme stále 
rovně, k cyklotrase 0024 se přidá ještě Naučná stezka Klokočná. Na lesním 
rozcestí Jedlice vyměníme dosavadní cyklotrasu za číslo 0031, po níž lesem 
dojedeme až k mostu, pod nímž Rokytka podtéká hlavní silnici č. 2. My však 
pod mostem nepodjíždíme, naopak se dáme vlevo na cyklotrasu 0021 (pozor, 
za pár set metrů odbočuje v lese doprava!). U Olivovy dětské léčebny naše 
cyklotrasa 0021 uhýbá doprava a my po ní objedeme Říčany. Za druhým 
rybníkem (Rozpakov) se vydáme doprava po trase „Do Prahy na kole“, mineme 
další rybníky a napojíme se opět na 0021. Za parkem se dáme Olivovou ulicí 
doleva a za hospodou U Anežky po cyklotrase 0020 doprava. Tato cyklotrasa 
nás podél dětského hřiště dovede zpět k vlakovému nádraží.

OKRUH VODĚRADSKÝMI 
BUČINAMI Z ŘÍČAN

38,7 km 407 m 3,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 6 h (POHODOVÁ JÍZDA)

Sportovněji laděný okruh jedním z nejrozsáhlejších komplexů bukového a 
smíšeného lesa ve středních Čechách je nádherný celodenní výlet, který 

zvládnou i zdatnější děti.

Od nádraží v Říčanech se vydáme ulicí Zborovskou po cyklotrase 0020, na 
hlavní Černokostelecké ulici se dáme doprava a hned další ulicí doleva (pozor 
při přecházení!). Po cyklotrase pokračujeme dále vilovou zástavbou ulicí 
Gorkého, první ulicí zabočíme doleva a pak hned doprava ulicí K Pomníku 
padlým. Na náměstíčku se samotným pomníkem pojedeme po cyklotrase 
0020 doprava. U restaurace Jureček se napojíme na cyklotrasu 0021
a zároveň na Naučnou stezku Říčansko a sledujeme břeh rybníka Jureček 
(koupání, travnatá pláž) (1) . Mineme dětské hřiště se sportovním areálem
a pokračujeme působivým údolím Rokytky.

Na křižovatce cest uhneme doleva na cyklotrasu 0031, po níž dojedeme do 
Strašína. Zde projedeme zástavbou a dáme se vpravo po cyklotrase 8218. 

MUKAŘOV

LOUŇOVICEČERNÉ VODĚRADY

ŘÍČANY-RADOŠOVICEŘÍČANY

ŘÍČANY STRUHAŘOV

Vlak

Vlak

STŘEDNÍ

PLOVÁRNA JUREČEK
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Restaurace s prvorepublikovou atmosférou 
a kvalitní českou i mezinárodní kuchyní.

Pizza, grilovaná masa, ale i boršč a pelmeně.

ŘÍČANY, KE KOUPALIŠTI 231/11 JEVANY, PRAŽSKÁ 175

KLOKOČNÁ 8

ZVÁNOVICE, KÁDOVSKÁ 154

ŘÍČANY, MÁNESOVA 2530/3A

LOUŇOVICE, HORNÍ NÁVES 15

JUREČEK ŘÍČANY RESTAURACE PIZZERIE JEVANY

Moderní bistro podávající kávu i teplé  
pokrmy z čerstvých surovin.

Gastronomická nabídka restaurace  
je zaměřená na českou kuchyni.

Kuchyně postavená na lokálních surovinách, 
nabídka piv z minipivovarů.

Hotelová restaurace s pokrmy z místních 
surovin, pro neubytované hosty otevřeno 
pátek až neděle.

CENTRUM NA FIALCE

RESTAURACE HOTELU U HUBERTA

U SAPÍKŮ

LESNÍ LÁZNĚ ZVÁNOVICE

OBČERSTVENÍ

1

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
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Dále trasa odbočuje vpravo do ulice Třebízského a pak již za městem v borovém
lese ostře doleva a pak doprava. Stále se držíme cyklotrasy 2, projedeme obcí 
Borek a z ní podél Labe. Na rozcestí odbočíme od řeky doprava, po cyklotrase 
0039 a přes vsi Křenek a Lhota dojedeme k hezkému místu ke koupání, 
zatopenému lomu jezero Lhota (1)  (hlavní vstup i z opačné strany, několik 
pláží). Od Lhoty pokračujeme po cyklotrase 0039 dále, projedeme okraj 
Hlavence (2) (vlevo za obcí mohutný barokní pomník Karla VI.) a nadjedeme 
dálnici (pozor na automobilovou dopravu). Na křižovatce s přístřeškem jedeme 
stále rovně po cyklotrase 17 až do Otradovic (vlak). 

Za železničním přejezdem se dáme po cyklotrase doprava a za chvíli doleva. 
Pojedeme lesem a kolem pískovny až k mostu přes Jizeru v Novém Vestci (3) 
(Říční lázně Jizerka). U mostu odbočíme doleva, na cyklostezku 2 (žlutomodré 
pásové značení, Poutní cesta Blaník-Říp) a přejedeme dálnici. Již ve Staré Boleslavi 
odbočíme (stále po značce) doprava do ulice Dobrovského, kolo převedeme 
přes hlavní Boleslavskou ulici a po stezce podél ní se dáme doprava. Stejnou 
cestou jako na začátku se navrátíme k nádraží, tedy k výchozímu místu.

OKRUH  
STAROBOLESLAVSKÝMI LESY

28,7 km 54 m 2 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 3,5 h (POHODOVÁ JÍZDA)

Dolní tok Jizery před ústím do Labe lemují hluboké borové lesy protkané 
sítí cyklotras. Na jejich okraji leží i Stará Boleslav, slavné poutní místo. 

Zamíříme také k jezeru Lhota. Celý výlet můžeme absolvovat také s cyklovozíkem.

Ze železniční stanice Stará Boleslav vyjedeme k hlavní Boleslavské ulici a po stezce
podél ní se dáme doprava. Na křižovatce s cyklotrasou 2 (žlutomodré pásové 
značení) odbočíme po značce doprava, do ulice Vrchlického. Na křížení s druhou 
ulicí (Josefa Truhláře) se vpravo nabízí krátká zajížďka k významnému poutnímu 
místu, kdy po pár set metrech dorazíme k baroknímu chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie (uvnitř soška Madony – Palladium země české). Bazilika sv. Václava, 
kde byl zavražděn sv. Václav, a kostel sv. Klimenta s výjimečnými románskými 
malbami se nacházejí blíže k Labi. Všechny tři stavby tvoří nejvýznamnější poutní 
místo v Čechách spojené se svatováclavskou i mariánskou tradicí. Pokud jsme 
zajížďku absolvovali, vrátíme se zpět na cyklotrasu 2 (modrá) a odbočíme do ulice 
V Mýtkách. 

KŘENEK LHOTA

HLAVENEC

BOREKSTARÁ BOLESLAV

STARÁ BOLESLAV OTRADOVICENOVÝ VESTEC

Vlak

Vlak Vlak

LEHKÁ

BAZILIKA SV. VÁCLAVA

ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM
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Hostinec nabízející vydatná jídla české 
kuchyně.

Restaurace s chutnou pizzou i burgery, 
vydatné porce.

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ 
BOLESLAV, BOLESLAVSKÁ 728/19

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ 
BOLESLAV, POČERNICKÁ 699

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ 
BOLESLAV, BOLESLAVSKÁ 31/4

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ 
BOLESLAV, J. TRUHLÁŘE 1427

MODRÁ HVĚZDA LA PIAZZA

Cukrárna francouzského stylu
s vlastní ruční výrobou.

Domácí cukrárna s obvyklými zákusky  
(větrník, špička) a vlastními krájenými dorty.

Rázovitý hostinec s nabídkou chutných 
burgerů a dalších pokrmů.

Oblíbené pohostinství cykloturistů.

KŘENEK 24

KÁRANÝ, HLAVNÍ 138

CUKRÁŘSTVÍ GATÓ

TEREZČINY DOBROTY

OBECNÍ HOSPODA

HOSPODA U FERUSŮ

OBČERSTVENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

7 km

St
ar

á 
B

ol
es

la
v

18
1 m

 n
. m

.

St
ar

á 
B

ol
es

la
v

18
1 m

 n
. m

.

Lh
ot

ka
17

3 
m

 n
. m

.

0

200

400

600

800



32

V Hořátvi  (1)  u další zvoničky odbočíme po cyklotrase 0124 doleva. Jedeme 
mezi poli, kolem pramene Výrovka. V Kostelní Lhotě  (2) odbočíme doprava na 
cyklostezku 8240 a po ní pohodlně dorazíme až do Sadské (3) . Pokračujeme po 
místní silničce k pískovně Jezero (koupání, travnaté pláže), které po cyklotrase 
8240 objedeme zprava. Dostaneme se tak až k Labi, proti jehož proudu po 
cyklotrase 0019 došlapeme do Píst – zde je možné si po červené značce udělat 
zajížďku k duně Písečný přesyp u Píst (4) . Dále pokračujeme po cyklotrase 0019 
k železničnímu mostu v Nymburce (5) . Po souběžném mostě přejedeme na 
druhou stranu řeky Labe a smyčkou se napojíme na Labskou cyklostezku  
(též 2, EV4), po pravém břehu pokračujeme stále proti proudu řeky.

Kolem centra města (kostel sv. Jiljí, cihlové hradby) a hydroelektrárny 
(architektonická technická památka) dojedeme zpět do Poděbrad. Chceme-li
se vyhnout centru Poděbrad, ve Velkém Zboží odbočíme na cyklotrasu 8193, 
která nás dovede rovnou k nádraží (zakresleno v mapě). Jinak pokračujeme 
stále po Labské cyklostezce podél zámku až k plavební komoře a odtud stejnou 
cestou jako na začátku výletu zpět k nádraží. 

PODĚBRADY, SADSKÁ 
A PODÉL LABE PŘES NYMBURK

35,6 km 14 m 2,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 5 h (POHODOVÁ JÍZDA)

Spojíme-li trasu z Poděbrad do Sadské s částečným využitím Lhotecké 
cyklostezky a cyklostezkami podél Labe, získáme nádherný okruh 

s minimálním převýšením. Přidáme-li koupání či zastávky na dětských 
hřištích, je o rodinný výlet postaráno. Délku trasy lze za pomoci vlaku 
regulovat (např. ukončením již v Nymburce).

Od nádraží v Poděbradech (možnost parkování, v centru zámek, Památník 
krále Jiřího z Poděbrad) pojedeme podél lázeňského parku s kolonádou a 
vodotrysky do Lázeňské ulice, která nás přivede na Riegrovo náměstí. Odtud 
budeme pokračovat vlevo Jiráskovou ulicí do sadů. Zde uhneme první ulicí 
vpravo (Rösslerova), přejedeme silnici a okolo kostela se dostaneme k plavební 
komoře. Přejedeme Labe a dáme se ihned doprava po cyklostezce 0019 vedoucí 
po levém břehu řeky. Podjedeme most naproti zámku, projedeme kolem dvou 
slepých ramen a již za městem podjedeme další most. Za ním uhneme vlevo 
na cyklotrasu 0124. Projedeme obec Chvalovice, opatrně překonáme hlavní 
silnici a kolem dřevěné zvoničky stále pokračujeme po cyklotrase. 

HOŘÁTEV KOSTELNÍ LHOTA

SADSKÁ

CHVALOVICEPODĚBRADY

PODĚBRADY PÍSTYNYMBURK

Vlak

Vlak Vlak Vlak

LEHKÁ

NYMBURK

NÁDVOŘÍ ZÁMKU PODĚBRADY
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Poctivá česká kuchyně a dobře ošetřené 
pivo z tanku.

Tradiční česká kuchyně v moderním pojetí 
s příjemným prostředím.

PODĚBRADY, TYRŠOVA 786/25 NYMBURK, PALACKÉHO TŘÍDA 440

NYMBURK, TYRŠOVA 226

NYMBURK, MALÉ VALY 1705

PODĚBRADY, T. G. MASARYKA 895/7

PODĚBRADY,
RIEGROVO NÁMĚSTÍ 33/6

NÁŠ HOSTINEC U GREGORŮ

Středomořská kuchyně s pokrmy 
připravovanými na dřevěném uhlí.

Moderní podnik zaměřený na zdravé 
a chutné bio jídlo.

Kuchyně postavená na lokálních surovinách, 
piva z minipivovarů

Příjemná rodinná kavárna nymburského 
kanoisty Karla Palmy. Kromě káv jsou 
v nabídce polévky, quiche a koláče.

CUCINA

LAURA

BISTRO NA STARÉ POŠTĚ

CHARLIE’S COFFEE & GARDEN

OBČERSTVENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
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PODĚBRADY
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U pomníku obětem 1. světové války ve Vrbně sjedeme z trasy naučné stezky 
vlevo a záhy se dáme po místní komunikaci mírně vlevo, až dorazíme  
ke křižovatce s cyklostezkou EV7 (dětské hřiště), na niž se znovu napojíme  
a pokračujeme směr Hořín a Mělník. Z mnoha míst se otevírají nádherné 
pohledy na panorama Mělníku s vinicemi, zámkem a kostelem. Stezka 
nás přivede ke skvostným secesním zdymadlům na kanále u Hořína (3) . 
Zdymadla se ovšem dlouhodobě rekonstruují a nelze je využít k přejetí  
na druhý břeh (předpokládaný rok dokončení 2021), proto přes plavební kanál 
přejedeme buď přívozem po proudu (jezdí nepravidelně), nebo se podél kanálu 
vrátíme o něco zpět a plavební kanál překonáme po mostě, kde se napojíme 
na silnici do Hořína.

Přijedeme k baroknímu zámku a pokračujeme přes park k mostu přes Labe, 
který podjedeme (je možné si udělat odbočku a navštívit Mělník se zámkem 
a výhledem na soutok Labe s Vltavou). Další cesta vede po cyklostezce po 
proudu Labe, za novým mostem vidíme rozlehlý mělnický přístav, míjíme 
Vliněves a Dolní Beřkovice (4)  se zámkem, svahy za řekou pokrývají vinice 
táhnoucí se až k Liběchovu. Z nábřeží Labe v Horních Počaplech odbočíme
do obce asi 70 m za značkou přístaviště (bílá kotva v modrém poli) a pojedeme 
rovně přes obec 500 m až k vlakové zastávce.

31,2 km 18 m 35 m 2,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 4,5 h (NA POHODU)

V ýlet vhodný i pro cyklovozíky nás zavede do unikátní krajiny u soutoku 
dvou největších českých řek. Pojedeme po hrázích, kolem přístavu 

a pod úrovní hladiny plavebního kanálu. Děti ocení zastávku v Zooparku 
Zelčín. Do výchozího místa se vrátíme vlakem.

Od zastávky Mlčechvosty nás cyklotrasa 8242 po méně frekventované silnici 
lemované stromořadím zavede do Vraňan (v sezoně samosběr jahod), kde se 
od Vltavy odděluje Vraňansko-hořínský plavební kanál se zdymadlem. Podél 
plavebního kanálu poté pokračujeme směr Lužec nad Vltavou  (1) , do obce 
ležící na ostrově musíme přes most. Za mostem dále sledujeme cyklotrasu, 
která nás zavede do ulice 1. máje, odkud pokračujeme dále podél řeky Vltavy 
po cyklotrase 7, EV7, Vltavská. Mineme malé hřiště ve Vrbně a na křižovatce 
odbočíme vlevo na silnici k přístavišti Zelčín. Zde se dáme po silnici doprava, 
která nás dovede k Zooparku Zelčín (2) , kde chovají převážně domácí zvířata  
(ovce, koně, prasata, pštrosi). Za objektem zooparku zahneme vlevo na 
Naučnou stezku Vrbno–Zelčín a vyhneme se tak jízdě po silnici.  

LUŽEC NAD VLTAVOU

ZELČÍN

VRAŇANYMLČECHVOSTY

HORNÍ POČAPLY MĚLNÍKDOLNÍ BEŘKOVICE

Vlak Vlak

Vlak

ČESKÝM HOLANDSKEM LEHKÁ

MĚLNÍK

HOŘÍN
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Restaurace s domácí kuchyní a vlastními 
koláči přímo v areálu Zooparku Zelčín.

ZELČÍN 1 MĚLNÍK, NÁM. MÍRU 27

HOSTINEC U BEDŘICHA

Minipivovar a restaurace se zaměřením  
na burgery.

NĚMÝ MEDVĚD

OBČERSTVENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

MĚLNÍK – KOSTEL A ZÁMEK
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V Klecanech se napojíme na cyklotrasu 7, EV7, Vltavská. Následuje etapa po 
nové cyklostezce s hladkým asfaltem, navazující na pražskou cyklostezku. 
Právě tady je údolí nejkrásnější, vysoké strmé skály se zdvihají na obou 
stranách řeky. Z lokality Zámky míří přívoz k vlakové zastávce Praha-Sedlec,  
z Podhoří (3)  (několik možností občerstvení) do Podbabské ulice, odkud lze 
pak po cyklotrase A1 dojet na vlakovou zastávku Praha -Podbaba. 

My však zůstaneme na pravém břehu řeky. Cyklostezka nás vede mezi řekou
a zoologickou zahradou. Míjíme dolní vchod do zoo, po chvíli parkoviště 
a vchod do Trojského zámku (jedna z nejpozoruhodnějších barokních 
venkovských vil na sever od Alp s překrásnou francouzskou zahradou
a s expozicemi Galerie hl. m. Prahy), za zámkem se zdvihá svah s vinicí sv. Kláry 
s viničním domkem (součást botanické zahrady). Projedeme kolem přívozu, 
který nahrazuje dřívější visutou betonovou lávku, a okolo kanálu s divokou 
vodou přijedeme k Trojskému mostu, který po cyklotrase A31 přejedeme  
k železniční stanici Nádraží Holešovice, kde se nachází i stanice metra linky C.

PODÉL VLTAVY  
Z ŘEŽE DO PRAHY

14,7 km 60 m 35 m 1,15 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 2 h (NA POHODU)

Oblíbená trasa, která vede nádherným, hluboce zaříznutým údolím 
Vltavy se skalami z buližníku – tvrdé, starohorní křemičité horniny – 

které dodávají místu jedinečnou atmosféru. Trasa je vhodná i pro výlety             
s menšími dětmi či cyklovozíky.

K dopravě do výchozího místa, stanice Řež, použijeme příměstský vlak.
Od železniční stanice v Řeži přejedeme lávku a od brány výzkumného ústavu
se dáme vpravo Hlavní ulicí k restauraci u autobusové zastávky. Odbočíme 
vpravo dolů do ulice Husinecká vedoucí k řece Vltavě, kde se napojíme na červenou 
turistickou značku. Za řekou se objeví panorama kostelíku a hradiště na Levém 
Hradci. Projedeme dolní částí Husince (1)  a pomalu se blížíme k areálu velkolomu 
– proto opustíme prašnou cestu a pokračujeme po červené značce podél 
Vltavy (dobře sjízdná širší pěšina, pozor při cestě s cyklovozíkem) do Klecánek  
s dětskými hřišti, přívozem do Roztok (vlak) a občerstvením. Přívoz je možné 
využít, pokud byste chtěli navštívit Levý Hradec nebo Středočeské muzeum
v Roztokách. 

PRAHA-HOLEŠOVICEKLECANY PRAHA-TROJAŘEŽ
Vlak Vlak, metro

LEHKÁ

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH

LEVÝ HRADEC
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Restaurace se širokou paletou mezinárodních 
jídel připravovaných v otevřené kuchyni ze 
sezonních surovin z vlastní farmy.

KLECANY, U KOVÁRNY 24/4

PRAHA-BOHNICE, V ZÁMCÍCH 20/22

PRAHA-BOHNICE, V ZÁMCÍCH 313/14

FARM TABLE BAR A BRASSERIE

Osvěžovna s nabídkou piva z minipivovarů, 
dobrot z malého pekařství a domácí kuchyní.

Stylové občerstvení s venkovním posezením  
a možností provést opravu jízdního kola.

V OHBÍ ŘEKY

OBČERSTVENÍ U SLUNÍČKA

OBČERSTVENÍ

3

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
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na zpevněnou cestu lesem do mírného stoupání. Mineme romantický lesní 
hřbitov s kostelem Narození sv. Jana Křtitele       . Za hřbitovem se na rozcestí 
dáme vlevo a u stavení zahneme doprava. Před bytovkou ve Vrapicích odbo-
číme doprava k železničnímu přejezdu a vystoupáme lesem k ukazateli 
„Ferdinandka“ u bývalého dolu Ferdinand. Zde si můžeme udělat odbočku  
k vodnímu parku Čabárna      , který je ve stylu japonské zahrady. Na Čabárně 
si můžeme vyzkoušet chytit vlastní rybu i bez rybářského lístku. Projedeme 
osadou a pokračujeme rovně až ke kruhovému objezdu (připomeňme si,  
že jsme stále na cyklotrase 0017), na kterém se dáme prvním výjezdem vpravo 
na příjemnou štěrkovou cestu vedoucí do polí. Při pohledu vlevo se naskýtá 
zajímavý výjev – z lánu pole vyčnívá pouze věž kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v centru Kladna.

Opět vjedeme do lesa a sledujeme značení až k rozcestí Na Cimrmanském. 
Odtud si můžeme po žluté turistické značce doprava udělat zajížďku 
k zajímavému Hornickému skanzenu Mayrau       . Jinak pokračujeme 
z rozcestí dál rovně lesem společně s modrou značkou, ze které po čase 
sjedeme na silnici a po cca 200 m odbočíme doleva na cestu do lesa. Pokud 
máte chuť a čas, můžete pokračovat dále po silnici a udělat si zajížďku
k přemyslovskému hradišti v Libušíně       .

Přejedeme další silnici, kde pokračujeme po cyklotrase 0017 až k železniční 
zastávce Kamenné Žehrovice. Za železničním přejezdem odbočíme vlevo  
na pohodlnou lesní cestu podél kolejí, kterou pojedeme zhruba 5 km.  
Na začátku lesa opustíme cyklotrasu 0017 a dáme se cestou vlevo po modré 
turistické značce až k odbočce do Štefánikovy ulice po pravé straně. Za Sle-
tištěm (aquapark, koupaliště, minigolf a další) přejedeme další přejezd, za nímž 
zabočíme vpravo na cyklostezku vedoucí lesem k ulici Železničářů. U parkoviště 
se držíme pořád vpravo, zahneme do ulice Milady Horákové, kterou opatrně 
(zvýšený provoz) dojedeme zbývajících pár set metrů zpět k nádraží.

OKOLO KLADNA

27 km 210 m 2,5 h (SVIŽNÁ JÍZDA) / 4 h (NA POHODU)

Vydáme se působivou a rozmanitou krajinou okolo kdysi hornického  
a dodnes stále průmyslového města. Vedle sportovního zážitku  

si užijeme nevšední kontrasty mezi přírodou, zemědělskou krajinou, 
městskou periferií a industriálními stavbami a památkami.

Vyjedeme stezkou mezi domy vedoucí od nádraží k panelovému sídlišti. Poté 
se vydáme vpravo ulicí Americká až ke kruhovému objezdu, kde pokračujeme 
stále rovně. Jakmile začne les, dáváme bedlivý pozor na směrovou ceduli 
ke koupališti (možnost koupání, dětské hřiště) a žlutou značku cyklotrasy 
napravo. Jakmile tato znamení spatříme, vydáme se nalevo stezkou na síd-
liště, kde již vidíme značku okružní cyklotrasy 0017, na níž se budeme držet 
prakticky celý výlet. 

Blok pošty a mateřské školy obkroužíme zprava a napojíme se na ulici Pařížskou. 
Opatrně přejedeme hlavní výpadovku – Pražskou ulici – a pokračujeme rovně 
lesem až k místní části Dříň, kde na světelné křižovatce odbočíme doprava 

FERDINANDKA

NA CIMRMANSKÉM

KLADNO-DUBÍKLADNO

KLADNO ŽELEZNIČNÍ STANICE 
KAMENNÉ ŽEHROVICE

Vlak Vlak

Vlak

STŘEDNÍ

KLADNO
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Restaurace podávající českou a 
mezinárodní kuchyni se zaměřením 
přípravy na grilu.

Bistro, kde se většina pokrmů připravuje  
v americkém grilu.

KLADNO, EDISONOVA 2006

KLADNO, I. OLBRACHTA 2618

KLADNO, JANA PALACHA 1636

KLADNO, U KAPLIČKY 412

RESTAURACE LETNÁ

MOODY CHEF

Indické pokrmy za rozumné ceny.

Venkovská restaurace nabízející českou 
kuchyni. 

NAMASTAEY INDIA RESTAURANT

RESTAURACE MAŠTAL

OBČERSTVENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
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Turistické informační centrum  

Středočeské centrály cestovního ruchu

Husova 156/21, Praha 1 – Staré Město

ADRESA 

Tel.: +420 222 288 911     

E-mail: info@sccr.cz

KONTAKT

fb.com/DestinaceStredniCechy

@visitcentralbohemia

www.strednicechy.cz
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