Rejstřík cyklotras kutnohorska podle názvu cyklotrasy
Fyzická obtížnost (FO) od 1 = nejlehčí až po 4 = nejtěžší.
Technická obtížnost (TO) od 1 = lehce sjízdné až po 3 = špatně sjízdné.
č. 56
8,6 km
FO=2
TO=1
HTML PDF
Čáslav → Žleby (přes Filipov), "Za bílými jeleny"
Cyklotrasa s cílem zámek Žleby, který určitě stojí za zhlédnutí, přes historické město Jana Žižky. Je to
nenáročná cyklotrasa, vedoucí jen po silnicích. Bohužel z Čáslavi do Žlebů se nedá jet terénem, pouze po
silnicích.
Čáslav je krásné město se spoustou historických památek, tak si ho určitě projeďte. Za Markovicemi je
kostel Sv. Marka a pak už přijdou Žleby, kde minete krásnou kapličku a čeká vás hlavní cíl cesty - zámek
Žleby a obora s bílými jeleny.
Lze zkrátit vlakovým spojením Kutná Hora hl.n. - Čáslav.

č. 40 16,6 km
FO=3
TO=1
HTML
Dobřichov → Kolín (přes Velim a Vítězov)

PDF

Nejsnazší a nejklidnější cyklotrasa mezi Kolínem a Pečkami poskytující i krásné výhledy, s několika
krásnými místy. Je mírně vlnitá, vede po okresních silnicích.
V Dobřichově je kostel Nejsvětější Trojice. S dětmi můžete v Cerhenicích do dřevěného bludiště, podívat se
z vyhlídkové věže do krajiny a na kostel Sv. Jana Nepomuckého. Ve Velimi projedete okolo kostela Sv.
Vavřince. Na vrchu Bedřichov můžete odbočit z trasy a podívat se na památník bitvy u Kolína. V Nové Vsi I
projedete okolo kostela Sv. Václava a v Klavarech se podívejte na zdymadlo a vodní elektrárnu.

č. 33 12,4 km
FO=3
TO=1
Kolín → Křečhoř (přes Nová Ves I.)

HTML

PDF

Delší a trošičku náročnější varianta mojí cyklotrasy č. 1. Celkem lehká a příjemná cyklotrasa (až na kopec z
Kamhajku do Křečhoře), jejímž cílem je podívat se do kotle, ve kterém zahynulo 22 000 mužů, kteří možná
nevěděli, ani proč umírají, ale zcela jistě věděli za koho a proti komu bojují. Cyklotrasa vede příjemnou
krajinou s krásnými výhledy.
Určitě se podívejte na zdymadlo a vodní elektrárnu Klavary. V Nové Vsi I projedete okolo kostela Sv.
Václava, na vrchu Bedřichov odbočte z trasy k památníku bitvy u Kolína. Při stoupání do vesnice Kamhajek
je hned první dům rodným domem Gustava Frištenského. Po cestě k dalšímu památníku bitvy u Kolína
minete ještě kostel Sv. Václava.
Lze zkrátit vlakovým spojením Kolín - Nová Ves.

č. 1
10,9 km
FO=2
TO=1
Kolín → Křečhoř (přes Radovesnice I.)

HTML

PDF

Kratší a lehčí varianta mojí cyklotrasy č. 33. Lehká a příjemná cyklotrasa, jejímž cílem je podívat se do
kotle, ve kterém zahynulo 22 000 mužů, kteří možná nevěděli, ani proč umírají, ale zcela jistě věděli za koho
a proti komu bojují.
Po cestě k památníku Bitvy u Kolína v Radovesnici uvidíte krásnou kapličku a minete studánku a pak krásné
rybníky za Radovesnicí. Na náměstí v Křečhoři se se můžete pokochat krásnou bílou vrbou a před
památníkem kostelem Sv. Václava.

č. 34 12,9 km
FO=1
TO=2
HTML
Kolín → Libice nad Cidlinou (po červené)

PDF

Velmi lehká a příjemná rovinatá cyklotrasa, kterou mohu doporučit i rodinám s dětmi - vede po rovině podél
Labe přes přes přírodní rezervace. Střídají se silnice s lesem a loukami, vedle vás tiše plyne Labe…
V Libici nad Cidlinou je památek přehršel - Slavníkovské hradiště se sousoším Sv. Vojtěcha a Sv. Radima,
dva kostely a Pamětní síň (muzeum).
Lze zkrátit vlakovým spojením Kolín hl. n.-Libice nad Cidlinou.

č. 16 16,6 km
FO=1
TO=3
HTML PDF
Kolín → Libice nad Cidlinou (přes Pňov-Předhradí)
Tato cyklotrasa vede krásnou krajinou a lužním lesem podél Labe, ale vzhledem k tomu, že některé úseky
jsou zarostlé, dá se jet jen brzo na jaře nebo pozdě na podzim a i tak s obtížemi.
Určitě se podívejte na zdymadlo a vodní elektrárnu Klavary. Před Pňovem je Oldříšský dub, v Pňově můžete
odbočit z trasy ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a za Pňovem pojedete okolo krásné pískovny. Ve
Velkém Oseku je pouze socha Mistra Jana Husa a v Libici nad Cidlinou je pro změnu památek přehršel Slavníkovské hradiště se sousoším Sv. Vojtěcha a Sv. Radima, dva kostely a Pamětní síň (muzeum).

č. 18
8,3 km
FO=3
TO=2
HTML
Kolín → Ratboř (přes Pašinku po modré)

PDF

Příjemná cyklotrasa, náročnější v některých místech na techniku i na fyzičku. Je ideální pokud je teplo,
většinou vede lesem okolo rybníků.
Uvidíte Polepský vodopád (jeden z mála na kutnohorsku), pokud nad Kohoutovým mlýnem popojdete pár
kroků z trasy, pokocháte se nádherným výhledem do údolí ze Skalní věže Skála u Kohoutova mlýna.
Kamenný most mezi Pašinkou a Ratboří (železniční viadukt přes údolí) potěší každé očičko.
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č. 63 17,5 km
FO=1
TO=2
HTML PDF
Kolín → Týnec nad Labem (přes Býchory po zelené a žluté)
Velmi příjemná a celkem nenáročná cyklotrasa, vedoucí lesy po příjemných cestách.
Pojedete okolo řepařské drážky, kam se určitě vypravta s dětmi. V Býchorech je nepřístupný zámek a kostel
Sv. Bartoloměje, které jsou však mimo trasu. V Týnci nad Labem se můžete občerstvit a pokochat se
dalšími památkami.
Lze zkrátit vlakovým spojením Týnec nad Labem-Kolín.

č. 62 18,7 km
FO=2
TO=2
HTML PDF
Kolín → Týnec nad Labem (přes Konárovice a Jelen po modré, 2. Labské a zelené)
Velmi příjemná a nenáročná cyklotrasa, vedoucí okolo Labe a lesy po většinou příjemných cestách.
Nejenže pojedete okolo Labe, což je ve velkých teplech prima, ale pojedete okolo zbytků hradiště Hánín.
Před Konárovicemi minete kapličku Panny Marie a v Konárovicích můžete okouknout zámek (ale jen zvenku)
a podívat se na pseudogotický kostel Povýšení Sv. Kříže. A v Týnci vás čekají další pozoruhodnosti.
Lze zkrátit vlakovým spojením Týnec nad Labem-Kolín.

č. 20 17,1 km
FO=2
TO=2
HTML PDF
Kolín → Týnec nad Labem (přes Tři Dvory a Jelen po modré)
Velmi příjemná a nenáročná cyklotrasa, vedoucí okolo Labe a přes lesy po příjemných cestách.
Nejenže pojedete okolo Labe, což je ve velkých teplech prima, ale pojedete okolo zbytků hradiště Hánín. V
Konárovicích můžete okouknout zámek (ale jen zvenku) a podívat se na pseudogotický kostel Povýšení Sv.
Kříže. A v Týnci vás čekají další pozoruhodnosti.
Lze zkrátit vlakovým spojením Týnec nad Labem-Kolín.

č. 25 20,6 km
FO=2
Kolín → Žehuň (přes Jelen)

TO=2

HTML

PDF

Tato cyklotrasa má krásné vyhlídky, vede převážně lesy a celkem dobře se jede - až na některé vátinové
úseky mezi Jelenem a Polní Chrčicí.
Mezi Včelínem a Jelenem jsou na kraji lesa skryty krásné duby. V Polních Chrčicích můžete odbočit z trasy
k dřevěné rozhledně okolo zvláštních, ale krásných, Božích muk. A v Žehuni je Kostnice s kostelem Sv.
Gotharda a samozřejmě obrovský a krásný rybník.

č. 14 16,2 km
FO=3
TO=1
HTML
Kouřim → Dobřichov (přes Klášterní Skalici)

PDF

Příjemná, nenáročná cyklotrasa, již je možno použít jako jeden z prvních maratónů (navazuje na cyklotrasy
Kutná Hora-Kouřim). Občas je trošku dobrodružná - to když v některých úsecích projíždíte zarostlými
cestami. Za Kouřimí skýtá krásný výhled a stejně tak před Pečkami. Je příjemné si ji čas od času projet.
V Klášterní Skalici je zřícenina kláštera, v Miškovicích můžete odbočit z trasy ke krásné kapličce a ve
Vrbčanech ke kostelu Sv. Václava. Budete-li mít chuť a sílu, můžete odbočit z trasy a podívat se na Stráně u
splavu a Stráň u Chroustova. V Chotuticích minete kapličku, v Radimi můžete navštívit zámek a zajet se
podívat na barokní Boží muka vedle kaple Nejsvětějšího vykupitele. A nakonec v Pičhoři uvidíte
markomanská obydlí a žárové pohřebiště a výlet završíte krásným pohledem do kraje z rozhledny, odkud je
vidět i Bezděz.
Zpáteční cestu lze zkrátit vlakovým spojením Pečky-Kolín.

č. 2
12,1 km
FO=2
TO=1
HTML
Kutná Hora → Čáslav (přes Třebešice)

PDF

Cyklotrasa vedoucí do historického města Jana Žižky. Bohužel z Kutné Hory do Čáslavi se nedá jet terénem,
pouze po silnicích a toto je jediná bezpečná trasa. Značená cyklotrasa č. 1 vás vede po okresních silnicích,
celkem málo frekventovaných. Pokud jedete s dětmi, musíte dávat větší pozor, protože v některých
okamžicích je na těchto okrskách slušný provoz.
V Třebešicích alespoň zvenku okoukněte soukromý zámek, za Třebešicemi je krásný výhled na Železné hory
a pokud odbočíte z trasy do vesnice Lochy, můžete se podívat na gotický kostel Sv. Bonifáce (lze se k němu
dostat pouze úzkou uličkou mezi baráky).
Lze zkrátit vlakovým spojením Kutná Hora hl.n. - Čáslav.

č. 28 23,0 km
FO=3
TO=1
HTML
Kutná Hora → Chvaletice (přes Horušice)

PDF

Kratší varianta mojí cyklotrasy č. 32. Pohodová silniční cyklotrasa okolo vojenského letiště v Chotusicích za
krásnými výhledy na Železné Hory s koncovým výhledem na Chvaletickou elektrárnu.
Před Chotusicemi minete památník bitvy u Chotusic, ve vlastních Chotusicích si můžete odbočit z trasy do
muzea veteránů, proti kterému se tyčí kostel Sv. Václava. V Žehušicích, můžete odbočit z trasy a
prohlédnout si kostel Sv. Marka se zvonicí maurského typu. Za Žehušicemi pojedete přes krásný barokní
most. Před Chvaleticemi jsou rybníky, kde se dá koupat a v samotných Chvaleticích je evangelický kostel.
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č. 32 27,4 km
FO=3
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Chvaletice (přes Svobodnou Ves)
Delší varianta mojí cyklotrasy č. 28. Příjemná, napůl silniční cyklotrasa s pár kopci a příjemným terénem za
krásnými výhledy na Železné Hory okolo vojenského letiště v Chotusicích s koncovým výhledem na
Chvaletickou elektrárnu.
Před Chotusicemi minete památník bitvy u Chotusic, ve vlastních Chotusicích se tyčí kostel Sv. Václava. V
Žehušicích můžete odbočit z trasy a prohlédnout si kostel Sv. Marka se zvonicí maurského typu. Za
Žehušicemi pojedete přes krásný barokní most. Za Svobodnou vsí pojedete okolo skalního útvaru Obří
postele. Před Chvaleticemi jsou rybníky, kde se dá koupat a v samotných Chvaleticích je evangelický kostel.

č. 6
26,3 km
FO=2
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Chvaletice (přes Záboří nad Labem)
Příjemná, trošku náročnější cyklotrasa, která vám ukáže různorodost zdejší krajiny - sady, kopce, roviny a
výhledy do daleka. Doporučuji ji ve velkých vedrech - je zde možnost koupání ve Chvaleticích a převážná
část cyklotrasy vede lesem. Je to jedna z mých oblíbených cyklotras, jež je vždy krásná - obzvláště na
podzim se některá místa "vybarví".
Před Hlízovem u hřbitova jsou pomníky pozemkové reformy s krásnou Lípou. V Hlízově se podívejte zvenku
na nepřístupný zámek a naproti na pomník padlých. Za Hlízovem, když najedete ke Klejnárce si všimněte
hlubokého příkopu - plavebního kanálu Šífovka. Ve Starém Kolíně stojí za podívání kostel Sv. Ondřeje. Za
Starým Kolínem můžete odbočit k Černé struze (nádherný kousek krajiny, který byste tady vůbec nečekali) a
pak pojedete podél železniční trati, kde se můžete pokochat pohledem na mašinky. V Záboří nad Labem
doporučuji odbočit z trasy a podívat se na kostel Sv. Prokopa s dřevěnou zvoničkou a krásnou sochou před
ním. Za Vinařicemi se porozhlédněte po krajině z vyhlídkového místa. A před Chvaleticemi po výjezdu z lesa
se vám zjeví ve své kráse obrovská elektrárna. A pokud na tomto míste odbočíte z trasy na cestičku doleva,
naskytne se vám krásný pohled na dvoje pohoří. Ve Chvaleticích v cíli je krásný pseudorenesanční kostel.

č. 29 32,2 km
FO=3
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Kladruby nad Labem (přes Horušice a Zdechovice)
Cyklotrasa za kladrubskými koňmi (bohužel, ne vždy jsou koně vypuštěni na pastvinách nebo jsou na
pastvinách skrytých ze silnic, takže nikdy nevíte, zda-li je uvidíte či ne, asi nejlepší se zeptat v hřebčíně) a
krásnými výhledy na Železné Hory. Většinou silniční, v prostřední části terénnější, příjemná cyklotrasa
(musíte ovšem překonat Chvaletickou pahorkatinu).
Před Chotusicemi minete památník bitvy u Chotusic, ve vlastních Chotusicích se tyčí kostel Sv. Václava. V
Žehušicích můžete odbočit z trasy a prohlédnout si kostel Sv. Marka se zvonicí maurského typu. Za
Žehušicemi pojedete přes krásný barokní most. Před Chvaleticemi jsou rybníky, kde se dá koupat a v
samotných Chvaleticích je evangelický kostel. Cestou lesem pojedete okolo nádherného skalního útvaru
Obří postele. Ve Zdechovicích můžete zámek okouknout jen zvenku, rekonstruuje se. Před Řečany je
studánka s přístřeškem, v samotných Řečanech je kostel Sv. Máří Magdalény. V Kladrubech se můžete
podívat na kapli Sv. Kříže, navštívit zámek, či vystoupat na rozhlednu.

č. 9
10,5 km
FO=2
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Kolín, Nebovidská ulice-žlutá (přes Nebovidy)
Tato cyklotrasa slouží pouze k nejrychlejší cestě na počátek Kolína.
Ale i tak po cestě minete Sklenářův dolík (navštivte ho s dětmi!), sochu Bezhlavého Jana a v Nebovidech
tvrz s muzeem a kostel Sv. Petra a Pavla. Při sjezdu do Hořan je odbočka doleva k rybníčku u Hořan a zde
je jedno z krásných vyhlídkových míst na Bezděz a Ještěd.
Lze zkrátit vlakovým spojením z Kutné Hory hl. n. do Kolína hl.n.

č. 72 13,8 km
FO=2
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Kolín, zastávka ČD (přes Nebovidy)
Tato cyklotrasa slouží pouze k nejrychlejší cestě do Kolína k cyklistickému mostu přes Labe.
Ale i tak po cestě minete Sklenářův dolík (navštivte ho s dětmi!), sochu Bezhlavého Jana a v Nebovidech
tvrz s muzeem. Při sjezdu do Hořan je odbočka doleva k rybníčku u Hořan a zde je jedno z krásných
vyhlídkových míst na Bezděz a Ještěd.
Lze zkrátit vlakovým spojením z Kutné Hory hl. n. do Kolína hl.n.

č. 30 18,2 km
FO=2
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Kolín, zastávka ČD (přes Starý Kolín)
Toto je alternativní cyklotrasa k mojí cyklotrase č. 9. Slouží jen pro cestu do Kolína. Je delší než cyklotrasa
č. 9 a je tu mnohem více terénu.
Za Bezhlavým Janem na okraji lesa se pokochejte výhledy do krajiny - pokud je dobrá viditelnost uvidíte
Bezděz i Ještěd (který někdy i hází prasátka). V Gruntě, pokud odbočíte z trasy, uvidíte krásný kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Před Kolínem pojedete okolo velké a krásné pískovny Sandberg, kde se dá
koupat. A pak pojedete dlouho okolo nádraží.
Lze zkrátit vlakovým spojením z Kutné Hory hl. nádraží do Kolína hl. nádraží.
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č. 47 30,4 km
FO=3
TO=1
HTML
Kutná Hora → Kouřim (přes Červený Hrádek)

PDF

Jedna z mých cyklotras, která vás dovede do krásného města Kouřimi, kde se natáčel film "Bylo nás pět".
Není těžká - většina vede po silnicích s příjemnými výhledy a terén ze Zásmuk do Kouřimi je nenáročný, ale
velmi hezký na pokoukání.
Pojedete přes most akvaduktu, který kdysi přiváděl vodu do Kutné Hory, na Škvárovně je krásná kaplička a
v Bylanech určitě nepřehlédnete obrovský dub a krásnou kapličku mezi krásnými stromy. Před Karlovem a
za Karlovem se pokochejte krásnými výhledy do kraje. V Dobřeni je kostel Sv. Václava, před Solopysky v
zahradě je významný strom - jasan a v Solopyskách kostel Sv. Bartoloměje, u něhož jsou další významné
stromy - lípy malolisté. V Drahobudicích projedete okolo významného stromu - lípy, za níž je kousek stranou
kostel Nejsvětější Trojice. V Zásmukách si můžete odpočinout a podívat se na kostel Stigmatizace Sv.
Františka a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Grottu a zámek. Pokud máte ještě dost sil, tak v Toušicích
odbočte z trasy podívat se na Kamenný most s Toušickými prahy. V Kouřimi pak na vás čeká spousta
dalších památek!

č. 31 29,4 km
FO=3
TO=1
Kutná Hora → Kouřim (přes Libodřice)

HTML

PDF

Cyklotrasa vedoucí do krásného města Kouřimi, kde se natáčelo "Bylo nás pět", za krásami krajiny a
spoustou zajímavostí. Je to vlnitá, ale celkem pohodová cyklotrasa vedoucí po okresních silnicích.
Cestou minete sochu Bezhlavého Jana, za kterou je nádherný výhled do krajiny, taktéž pak nahoře u sadu,
kde je vidět Bezděz i Ještěd. Před Opatovicemi můžete odbočit z trasy k vyhlídkovému místu a v
Opatovicích minete kapličku, v Bohouňovicíh minete pomníček i kapličku a pokud si v Bořeticích odbočíte z
trasy, u kapličky stojí krásná lípa - opravdu je nádherná! V Ratboři můžete zvenku okouknout kostel Sv.
Václava, Starý zámek a Nový zámek (dnes hotel). V Kbelu je kostel Nanebevzetí Panny Marie s vedle stojící
zvonicí. V Lošanech kostel Sv. Jiří a tvrz Lošany. Za Lošany pramení Pekelský potok. V Polních
Voděradech, pokud odbočíte z trasy, je kostel Navštívení Panny Marie a zajímavá kaplička. V Libodřicích
můžete navštívit Bauerovu vilu od Josefa Gočára. Ve Svojšicích jukněte na sochu Sv. Václava, kostel Sv.
Václava, sochu Sv. Jana Nepomuckého a krásný zámek pro seniory. A za Voteleží je kousek v poli
astronomický střed Evropy. V Kouřimi je pak pozoruhodností moc a moc!

č. 15 11,5 km
FO=3
TO=1
HTML
Kutná Hora → Ratboř (přes Bohouňovice I.)

PDF

Příjemná cyklotrasa s pár kopečky a s hezkými výhledy. A v Ratboři se můžete rozhodnout kam dál.
Cestou minete sochu Bezhlavého Jana, za kterou je nádherný výhled do krajiny, taktéž pak nahoře u sadu,
kde je vidět Bezděz i Ještěd. Před Opatovicemi můžete odbočit z trasy k vyhlídkovému místu a v
Opatovicích minete kapličku. V Bohouňovicích minete pomníček i kapličku a v Bořeticích u kapličky stojí
krásná lípa - opravdu je nádherná! V Ratboři můžete zvenku okouknout kostel Sv. Václava, Starý zámek a
Nový zámek (dnes hotel).

č. 39 10,6 km
FO=3
TO=2
HTML
Kutná Hora → Sion (přes Maxovnu po modré)

PDF

Tato cyklotrasa vás zavede na historická místa v okolí Kutné Hory a cílem je hrad Sion - poslední útočiště
Jana Roháče z Dubé. Je technicky i fyzicky lehčí než moje cyklotrasa č. 19.
Pojedete přes most akvaduktu, který kdysi přiváděl vodu do Kutné Hory, na Škvárovně je krásná kaplička a
v Bylanech určitě nepřehlédnete obrovský dub. Po cestě k Velkému rybníku se na vrcholu kopce rozhlédněte
po krajině. V Malešově si můžete odskočit na náměstí podívat se na kostel Sv. Václava a pak ke tvrzi v
Malešově.

č. 19 12,7 km
FO=3
TO=3
HTML PDF
Kutná Hora → Sion (přes Roztěž a Polánku po červené)
Tato nejnáročnější cyklotrasa na Sion vás zavede na historická místa v okolí Kutné Hory. Je to náročnější
cyklotrasa pro technické bikery (pokud jedete po červené - obzvláště při vlhkém počasí), jinak obtížným
terénním úsekům se můžete vyhnout a jet po silnici. Ovšem počítejte s kopcovitou krajinou.
Pojedete přes most akvaduktu, který kdysi přiváděl vodu do Kutné Hory, na Škvárovně je krásná kaplička a
v Bylanech určitě nepřehlédnete obrovský dub. Po cestě k Velkému rybníku se na vrcholu kopce rozhlédněte
po krajině. V Malešově můžete odbočit na náměstí podívat se na kostel Sv. Václava a pak ke tvrzi. Na
Roztěži před sjezdem si všimněte krásné lípy a před Sionem zcela jistě nepřehlédnete reliéf Jana Roháče z
Dubé.

č. 59 21,4 km
FO=2
TO=2
HTML
Kutná Hora → Týnec nad Labem (přes Kačinu)

PDF

Celkem příjemná cyklotrasa, kdy se pokocháte zámkem Kačinou a jeho parkem a projedete se příjemnou
krajinou. A v Týnci nad Labem se můžete občerstvit, podívat se po spoustě památek a rozhodnout kam dál.
V Nových Dvorech se dá nejen občerstvit, ale je tu zámek, kostel Sv. Martina a Sv. Anny, barokní sousoší a
památník obětem nacismu. Zámecký park je dáván postupně do pořádku a tak je milý na pohled. V
samotném zámku Kačina je muzeum českého venkova. Ve Svatém Mikuláši minete kostel samozřejmě
pojmenovaný po Sv. Mikuláši, totéž v Kateřině. :-) V Záboří můžete odbočit z trasy ke kostelu Sv. Prokopa s
vedle stojící dřevěnou zvoničkou a krásnou sochou na náměstí před kostelem. A já sám se za Zábořím na
mostě rád kochám projíždějícími vlaky a na mostě v Týnci zase pohledem na Labe.
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č. 23 20,1 km
FO=2
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Týnec nad Labem (přes Starý Kolín a Záboří nad Labem)
Příjemná a pohodová cyklotrasa do Týnce nad Labem, odkud pak můžete vyrazit za kladrubskými koňmi
nebo do Kolína přes Jelen. Tato cyklotrasa je mou oblíbenou, pokud se necítím na žádné velké výkony, ale
přitom si chci užít nenáročného terénu.
Za Bezhlavým Janem na okraji lesa se pokochejte výhledy do krajiny - pokud je dobrá viditelnost uvidíte
Bezděz i Ještěd (který někdy i hází prasátka). V Gruntě minete krásný kostel Nanebevzetí Panny Marie a ve
Starém Kolíně kostel Sv. Ondřeje. Za Starým Kolínem můžete odbočit k Černé struze (nádherný kousek
krajiny, který byste tady vůbec nečekali) a pokud budete mít štěstí spatříte po cestě okolo železniční trati
spoustu typů lokomotiv. V Záboří si odbočte z trasy ke kostelu Sv. Prokopa s vedle stojící dřevěnou
zvoničkou a krásnou sochou na náměstí před kostelem. A já sám se za Zábořím na mostě rád kochám
projíždějícími vlaky a na mostě v Týnci zase pohledem na Labe.

č. 22 22,9 km
FO=3
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Uhlířské Janovice (přes Nepoměřice, silničně)
Nejpohodlnější a silniční cyklotrasa do Uhlířských Janovic, odkud se můžete vydat do různých směrů. Je
vlnitá, technicky nenáročná.
Pojedete přes most akvaduktu, který kdysi přiváděl vodu do Kutné Hory, na Škvárovně je krásná kaplička a
v Bylanech určitě nepřehlédnete obrovský dub. Po cestě do Roztěže je několik studánek za Lázněmi (před
Roztěží) krásná kaplička. Pak až v Rašovicích minete kostel Nanebevzetí Panny Marie. No a v Uhlířských
Janovicích je těch pozoruhodností samozřejmě víc.

č. 58 28,4 km
FO=2
TO=1
HTML PDF
Kutná Hora → Žleby (přes Chotusice), "Za bílými jeleny"
Cyklotrasa s cílem zámek Žleby, který určitě stojí za zhlédnutí. Je to nenáročná cyklotrasa, vedoucí jen po
méně frekventovaných silnicích na rozdíl od mojí cyklotrasy č. 56. Jedete po rovině a přitom se kousek od
vás tyčí Železné Hory.
Před Chotusicemi minete památník bitvy u Chotusic, ve vlastních Chotusicích se můžete podívat do muzea
veteránů, proti kterému se tyčí kostel Sv. Václava. V Dolních Bučicích můžete odbočit z trasy podívat se na
kostel Všech svatých a ve Vrdech je na náměstí nádherná kaplička. A pak už vás čeká cíl trasy - nádherný
zámek Žleby a obora s bílými jeleny.

č. 37 15,1 km
FO=1
TO=1
HTML PDF
Libice nad Cidlinou → Nymburk (přes Poděbrady po pravém břehu řeky Labe)
Krásná cyklotrasa podél Labe, jen je třeba dávat pozor - slouží nejen cyklistům, ale i chodcům a bruslařům.
V samotné Libici nad Cidlinou je památek přehršel - Slavníkovské hradiště se sousoším Sv. Vojtěcha a Sv.
Radima, dva kostely a Pamětní síň (muzeum). Určitě se pokocháte pohledem na krásný soutok Labe s
Cidlinou a pak v Poděbradech krásným městem a na další cestu se posilníte dobrými teplými oplatky a
zmrzlinou. Před Nymburkem s mnoha památkami si všimněte významného stromu - topolu černého.

č. 65 16,4 km
FO=1
TO=1
HTML PDF
Libice nad Cidlinou → Nymburk (přes Poděbrady po pravém i levém břehu řeky Labe)
Krásná cyklotrasa podél Labe, jen je třeba dávat pozor - slouží nejen cyklistům, ale i chodcům a bruslařům.
V Libici nad Cidlinou je památek přehršel - Slavníkovské hradiště se sousoším Sv. Vojtěcha a Sv. Radima,
dva kostely a Pamětní síň (muzeum). Rozhodně se pokochejte soutokem Labe a Cidliny. V Poděbradech se
můžete občerstvit teplými oplatky a zmrzlinou a podívat se na spoustu památek, kterých je spousta i v
Nymburce. Po cestě do Nymburka minete Skupinu významných stromů - dubů a jilmů a kostel Sv. Václava v
Kovanicích s památnou lípou.

č. 36
6,2 km
FO=1
TO=1
HTML PDF
Libice nad Cidlinou → Poděbrady (po pravém břehu řeky Labe)
Krásná cyklotrasa podél Labe, jen je třeba dávat pozor - slouží nejen cyklistům, ale i chodcům a bruslařům.
V samotné Libici nad Cidlinou je památek přehršel - Slavníkovské hradiště se sousoším Sv. Vojtěcha a Sv.
Radima, dva kostely a Pamětní síň (muzeum). Určitě se pokocháte pohledem na krásný soutok Labe s
Cidlinou a pak v Poděbradech krásným městem, dobrými teplými oplatky a zmrzlinou.

č. 13 14,5 km
FO=2
TO=2
HTML PDF
Libice nad Cidlinou → Žehuň (přes Vlkov pod Oškobrhem, lehčí a kratší varianta)
Tato cyklotrasa je celkem nenáročná, a vyplatí se jezdit za dobré viditelnosti. Z kopce Oškobrh je totiž vidět
Bezděz i Krkonoše.
V Libici nad Cidlinou je památek přehršel - Slavníkovské hradiště se sousoším Sv. Vojtěcha a Sv. Radima,
dva kostely a Pamětní síň (muzeum).Za Libicí u přejezdu je památník obětem náletu, v Opolanech
významné stromy - krásný dub a hrušeň. V Dobšicích je Muzeum Keltů a Keltské oppidum. A v Žehuni je
Kostnice s kostelem Sv. Gotharda a samozřejmě obrovský a krásný rybník.
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č. 8
10,7 km
FO=1
TO=1
HTML PDF
Týnec nad Labem → Kladruby (přes Labské Chrčice)
Velmi hezká cyklotrasa vedoucí za kladrubskými koňmi (bohužel, ne vždy jsou koně vypuštěni na pastvinách
nebo jsou na pastvinách skrytých před pohledem ze silnice, takže nikdy nevíte, zda-li je uvidíte či ne - ale asi
by se dalo v hřebčíně zeptat). Tuhle cyklotrasu si vždycky vychutnávám a velmi rád ji jezdím.
Navíc uvidíte krásné kouty přírody - nádherná je už cesta okolo Labe za Týncem a pak přijdou kouzelné
Týnecké mokřiny. V Selmicích se můžete podívat na kostel Sv. Vavřince a v Kladrubech na kapli Sv. Kříže,
navštívit zámek, či vystoupat na rozhlednu.

č. 67 35,8 km
FO=2
TO=2
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Habrkovice → Kutná Hora, "Za tygry do Habrkovic"
Příjemná a pohodová cyklotrasa. Tato cyklotrasa je mou oblíbenou, pokud se necítím na žádné velké
výkony, ale přitom si chci užít i nenáročného terénu. Děti se mohou pokochat pohledem na vlaky, vy
pohledem na Černou strouhu a pak se můžete společně podívat na sibiřské tygry v Habrkovicích v Minizoo
Ringelland.
Za Bezhlavým Janem na okraji lesa se pokochejte výhledy do krajiny - pokud je dobrá viditelnost uvidíte
Bezděz i Ještěd (který někdy i hází prasátka). V Gruntě můžete odbočit z trasy podívat se na krásný kostel
Nanebevzetí Panny Marie a ve Starém Kolíně zase na kostel Sv. Ondřeje. Za Starým Kolínem můžete
odbočit z trasy k Černé struze (nádherný kousek krajiny, který byste tady vůbec nečekali) a pokud budete
mít štěstí spatříte po cestě okolo železniční trati spoustu typů lokomotiv. Cestou do Habrkovic okolo
Doubravy se podívejte na kapličku v Lanžově a za ním můžete odbočit z trasy podívat se na jez. V
Habrkovicích je to slibované ZOO a krásná kaplička. V Rohozci můžete odbočit z trasy se podívat na kostel
Sv. Máří Magdaleny s významným stromem - hlošina.

č. 46 13,6 km
FO=2
TO=2
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Miskovice → Kutná Hora, "Za výhledy"
Příjemná cyklotrasa, až na jeden kopec. S krásnými výhledy do kraje při dobré viditelnosti - na Bezděz,
Ralsko, Ještěd i Krkonoše. A když se zadaří, tak vysílač Ještěd vám pošle sluneční prasátka…
Cestou minete sochu Bezhlavého Jana, za kterou je nádherný výhled do krajiny, taktéž pak nahoře u sadu,
kde je vidět Bezděz i Ještěd. Až projedete místem zvaným Na Obci, tak u rybníčku odbočte z trasy podívat
se na pramen Sv. Vojtěcha. Na Škvárovně je krásná kaplička a poté projedete přes most viaduktu, který
kdysi dopravoval vodu do Kutné Hory.

č. 44 27,7 km
FO=3
TO=1
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Sedlov → Malenovice → Dobřeň → Kutná Hora, "Za pohodou"
Pohodová kopcovitější cyklotrasa, s příjemnými výhledy a měnící se krajinou. Jezdím ji velice rád - málo
frekventované silnice a za každou zatáčkou krajina vypadá jinak.
Cestou minete sochu Bezhlavého Jana, za kterou je nádherný výhled do krajiny, taktéž pak nahoře u sadu,
kde je vidět Bezděz i Ještěd. Před Opatovicemi můžete odbočit z trasy k vyhlídkovému místu a v
Opatovicích minete kapličku, v Bohouňovicích minete pomníček i kapličku a v Bořeticích u kapličky stojí
krásná lípa - opravdu je nádherná! V Dobřeni je kostel Sv. Václava. Před a za Karlovem jsou krásné pohledy
do kraje. A v Bylanech projedete okolo krásné kapličky schované mezi krásnými stromy. Na Škvárovně je
krásná kaplička a poté projedete přes most viaduktu, který kdysi dopravoval vodu do Kutné Hory.

č. 45 25,0 km
FO=3
TO=1
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Sedlov → Suchdol → Vysoká → Kutná Hora
Pohodová kopcovitější cyklotrasa, s příjemnými výhledy, která vás zavede měnící se krajinou na rozhlednu
Vysoká. Je to kratší variace na moji cyklotrasu č. 42.
Cestou minete sochu Bezhlavého Jana, za kterou je nádherný výhled do krajiny, taktéž pak nahoře u sadu,
kde je vidět Bezděz i Ještěd. Před Opatovicemi můžete odbočit z trasy k vyhlídkovému místu a v
Opatovicích minete kapličku, v Bohouňovicích minete pomníček i kapličku a v Bořeticích u kapličky stojí
krásná lípa - opravdu je nádherná! V Suchdole je kostel Sv. Markéty a zámek zdobený sgrafity. Na Vysoké
doporučuji odbočit z trasy k románskému kostelu Navštívení Panny Marie a na vrchu Vysoká projedete
zříceninou letohrádku a můžete se podívat do daleka z rozhledny. A v Bylanech projedete okolo krásné
kapličky schované mezi krásnými stromy. Na Škvárovně je krásná kaplička a poté projedete přes most
viaduktu, který kdysi dopravoval vodu do Kutné Hory.

č. 42 27,2 km
FO=3
TO=1
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Sedlov → Těšínky → Suchdol → Vysoká → Kutná Hora
Pohodová kopcovitější cyklotrasa, s příjemnými výhledy, která vás zavede měnící se krajinou na rozhlednu
Vysoká. Je o něco delší než moje cyklotrasa č. 45.
Cestou minete sochu Bezhlavého Jana, za kterou je nádherný výhled do krajiny, taktéž pak nahoře u sadu,
kde je vidět Bezděz i Ještěd. Před Opatovicemi můžete odbočit z trasy k vyhlídkovému místu a v
Opatovicích minete kapličku, v Bohouňovicích minete pomníček i kapličku a v Bořeticích u kapličky stojí
krásná lípa - opravdu je nádherná! V Suchdole je kostel Sv. Markéty a zámek zdobený sgrafity. Na Vysoké
doporučuji odbočit z trasy k románskému kostelu Navštívení Panny Marie a na vrchu Vysoká projedete
zříceninou letohrádku a můžete se podívat do daleka z rozhledny. A v Bylanech projedete okolo krásné
kapličky schované mezi krásnými stromy. Na Škvárovně je krásná kaplička a poté projedete přes most
viaduktu, který kdysi dopravoval vodu do Kutné Hory.
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č. 54 22,6 km
FO=3
TO=3
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Sion → Kutná Hora, "Technická na Sion"
Technicky a zároveň i fyzicky nejnáročnější (ale také nejhezčí) cyklotrasa v okolí Kutné Hory. Pokud umíte,
určitě si užijete jízdy. Doporučuji ale taky koukat okolo sebe - je to nádherný kus přírody. Je určena pouze
zdatným bikerům! Prosím vás, abyste dávali pozor, protože na úzkých cestičkách se pohybují rovněž další
cyklisté a chodci!
Po cestě k Velkému rybníku projedete okolo tří mlýnů. V Malešově můžete odbočit z trasy na náměstí
podívat se na kostel Sv. Václava a pak ke tvrzi v Malešově. Na Roztěži před sjezdem si všimněte krásné lípy
a před Sionem zcela jistě nepřehlédnete reliéf Jana Roháče z Dubé.

č. 53 15,4 km
FO=1
TO=1
HTML
Ѻ Kutná Hora → Vysoká → Kutná Hora

PDF

Okružní cyklotrasa na vrch Vysoká, který je nejvyšším vrchem v okolí. Za dobré viditelnosti vás uchvátí
krásnými výhledy. Z rozhledny je vidět Bezděz, Ralsko, Ještěd, Krkonoše a Železné hory. Totéž uvidíte,
pokud si Vysokou prostě obejdete.
Pojedete přes most akvaduktu, který kdysi přiváděl vodu do Kutné Hory, na Škvárovně je krásná kaplička a
v Bylanech určitě nepřehlédnete obrovský dub a krásnou kapličku ukrytou mezi krásnými stromy. Na vrchu
Vysoká se můžete z rozhledny podívat hodně do daleka, a pak obhlédnout zříceninu letohrádku. Za místem
zvaným Na Obci určite odbočte z trasy k pramenu Sv. Vojtěcha a u rybníčka si pak můžete odpočinout.

č. 51 43,0 km
FO=1
TO=1
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Zbyslav → Kutná Hora, "Za zbyslavskou mozaikou a letními duby"
Krásná a pohodová cyklotrasa, vhodná i pro děti. Podíváte se na krásnou Zbyslavskou mozaiku a tři duby
letní v poli u Zbyslavi.
Před Chotusicemi minete památník bitvy u Chotusic, ve vlastních Chotusicích se můžete podívat do muzea
veteránů, proti kterému se tyčí kostel Sv. Václava. Než se podívate na Zbyslavskou mozaiku, odbočte z
trasy ve Zbyslavi podívat se na kostel Nejsvětější Trojice. Ve Zbyslavi je Zbyslavská mozaika a za Zbyslaví v
poli je sestava tří obrovských dubů letních - bohužel uprostřed pole, za níž skoro na dosah ruky se tyčí
hřeben Železných hor. Nejlépe je si vzít dalekohled nebo jet na podzim po sklizni, pokud chcete dojít přímo
ke Zbyslavské mozaice - až přímo u ní si uvědomíte velikost těch krásných stromů! Před Žehušicemi
pojedete přes krásný barokní most a v Žehušicích, než pojedete dál, můžete odbočit z trasy prohlédnout si
kostel Sv. Marka se zvonicí maurského typu. Na křižovatce před Chotusicemi je krásná kaplička Sv. Jiří
obklopená nádhernými stromy .

č. 49 32,4 km
FO=1
TO=2
HTML PDF
Ѻ Kutná Hora → Žehušice → Kutná Hora, "Za zkamenělinami"
Pohodová cyklotrasa, vhodná hlavně pro děti - mohou si najít nějakou zkamenělinu a přitom pojedete po
rovině. A pokud máte rádi letadla, uvidíte při troše štěstí start letadel z vojenského letiště Chotusice.
Na Kamajce se můžete pokusit najít zkamenělinu (nelámejte kameny, jen sbírejte), v Chotusicích je kostel
Sv. Václava. V Žehušicích můžete odbočit z trasy a prohlédnout si kostel Sv. Marka se zvonicí maurského
typu. Za Žehušicemi můžete odbočit z trasy na Skalku u Žehušic a pokračovat v hledání zkamenělin
(nelámejte kameny, jen sbírejte). V Rohozci můžete odbočit z trasy a podívat se na kostel Sv. Máří
Magdalény u níž je významný strom - hlošina.
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Nejméně náročná cyklotrasa, která vede na Sion.
Pojedete přes most akvaduktu, který kdysi přiváděl vodu do Kutné Hory, na Škvárovně je krásná kaplička a
v Bylanech určitě nepřehlédnete obrovský dub. Po cestě do Roztěže je několik studánek za Lázněmi (před
Roztěží) krásná kaplička. Bohužel Roztěž je už soukromý zámek a nedá se navštívit. Náhorní plošina nad
Roztěží skýtá krásné pohledy do kraje a na konci Albrechtic je dům postavený na základě seriálu Dallas. V
Chlístovicích uvidíte dřevěnou zvoničku a na jejich konci šibenici Jana Roháče z Dubé. Po cestě ze Sionu na
Malešov u rybníka Prosík je památník bitvy u Malešova a v Malešově můžete odbočit z trasy na náměstí a
podívat se na kostel Sv. Václava a pak ke tvrzi v Malešově. Po cestě od Velkého rybníka se na vrcholu
kopce rozhlédněte po krajině.
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