Rejstřík okružních cyklotras kutnohorska
Okružní trasa - vracíte se do místa, odkud jste vyjeli. Řazeno od nejkratších okruhů do nejdelších. Fyzická obtížnost 1 (nejlehčí) až 4 (nejtěžší), technická
obtížnost 1 (lehce sjízdná) až 3 (špatně sjízdná).
Délka Obtížnost Obtížnost PDF cyklotrasy
Název cyklotrasy
v km
fyzická
technická

13,7

2

2

cyklotrasykh-46.pdf

⃝ 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.

15,7

1

1

cyklotrasykh-53.pdf

⃝ Kutná Hora → Vysoká → Kutná Hora

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.

22,7

3

3

cyklotrasykh-54.pdf

⃝ 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.

25,1

3

1

cyklotrasykh-45.pdf

⃝ 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.

26,0

3

2

cyklotrasykh-41.pdf

⃝ Kutná Hora →Roztěž → Sion → Kutná Hora

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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Délka
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Obtížnost
fyzická

27,4

3

Obtížnost PDF cyklotrasy
technická

1

cyklotrasykh-42.pdf

Název cyklotrasy

⃝ 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.

27,9

3

1

cyklotrasykh-44.pdf

⃝ 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.

32,6

1

2

cyklotrasykh-49.pdf

⃝ Kutná Hora → Žehušice → Kutná Hora ("Za bílými jeleny a 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 (pokud si trošku zajedete) si můžete odskočit 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 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.

35,9

2

2

cyklotrasykh-67.pdf

⃝ 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 strouze (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.

43,1

1

1

cyklotrasykh-51.pdf

⃝ Kutná Hora → Zbyslav → Kutná Hora ("Za zbyslavskou mozaikou")

Krásná a pohodová cyklotrasa, vhodná i pro děti. Podíváte se na krásnou Zbyslavskou mozaiku.
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. Za Zbyslaví je samotná Zbyslavská mozaika, což je sestava tří obrovských stromů - 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 .
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