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Stávající stavStávající stav

•• cykloturistikacykloturistika je společenským fenoménem posledních je společenským fenoménem posledních 
cca 15 let cca 15 let -- je nenáročným sportem pro široký okruh je nenáročným sportem pro široký okruh 
veřejnosti a stala se významným segmentem podnikání veřejnosti a stala se významným segmentem podnikání 
vv cestovním ruchucestovním ruchu

•• region region ČeskobrodskaČeskobrodska je zatím je zatím cykloturistycykloturisty opomíjen, opomíjen, 
ačkoliv má pro rozvoj ačkoliv má pro rozvoj cykloturistikycykloturistiky dobré předpoklady dobré předpoklady --
sklonově nenáročný terén vsklonově nenáročný terén v relativní blízkosti hlavního relativní blízkosti hlavního 
města a směsta a s dobře dostupnou železniční dopravou dobře dostupnou železniční dopravou 
umožňující jednoduchou přepravu jízdních kolumožňující jednoduchou přepravu jízdních kol

•• jde ale o kraj dosud „neobjevený“ jde ale o kraj dosud „neobjevený“ -- jedním zjedním z důvodů je důvodů je 
absence absence cykloturistickýchcykloturistických (turistických) tras a obecně (turistických) tras a obecně 
nedostatek informací o regionunedostatek informací o regionu



Stávající stavStávající stav

•• ČČeskobrodsko může využít své polohy mezi atraktivními eskobrodsko může využít své polohy mezi atraktivními 
oblastmi Polabí a Posázaví, resp. oblastmi Polabí a Posázaví, resp. ČernokosteleckaČernokostelecka a stát a stát 
se jakýmsi mostem spojujícím tyto regionyse jakýmsi mostem spojujícím tyto regiony

•• vv současné době jsou jediné současné době jsou jediné cyklotrasycyklotrasy vv regionu pouze regionu pouze 
č. 0088 Český Brod č. 0088 Český Brod -- TuchorazTuchoraz -- DoubravčiceDoubravčice -- ŠtíhliceŠtíhlice a a 
č. 0089 č. 0089 TuchorazTuchoraz -- Kostelec n. Č. l. Kostelec n. Č. l. -- Dobré PoleDobré Pole





Návrh řešeníNávrh řešení

•• vyznačení nových vyznačení nových cykloturisickýchcykloturisických tras, které by vhodně tras, které by vhodně 
navazovaly na již vyznačenou síť navazovaly na již vyznačenou síť cyklotrascyklotras a navíc a navíc 
zpřístupnily nejzajímavější lokality regionu zpřístupnily nejzajímavější lokality regionu 



Návrh řešeníNávrh řešení

•• trasa trasa PrahaPraha--Klánovice Klánovice -- Úvaly Úvaly -- TuklatyTuklaty -- RostoklatyRostoklaty --
Nová Ves II Nová Ves II -- Český Brod Český Brod -- LibliceLiblice -- LstibořLstiboř -- KlučovKlučov --
PoříčanyPoříčany -- Chrást Chrást -- VelenkaVelenka -- KerskoKersko

•• trasa spojuje pražské a polabské trasa spojuje pražské a polabské cyklotrasycyklotrasy
•• využívá vvyužívá v převážné míře málo frekventované silnice převážné míře málo frekventované silnice 

III. třídyIII. třídy





Návrh řešeníNávrh řešení

•• trasa trasa Český Brod Český Brod -- KouniceKounice -- Starý Vestec Starý Vestec -- Lysá n. L.Lysá n. L.
•• trasa tvoří nejkratší spojení mezi oběma městy a trasa tvoří nejkratší spojení mezi oběma městy a 

zároveň propojuje zároveň propojuje ČernokosteleckoČernokostelecko a Polabía Polabí
•• ve své celé trase je vedena po silnici II/272 ve své celé trase je vedena po silnici II/272 





Návrh řešeníNávrh řešení

•• trasa trasa Český Brod Český Brod -- ŠtolmířŠtolmíř -- Černíky Černíky -- VykáňVykáň -- MochovMochov
-- ČelákoviceČelákovice

•• trasa tvoří nejkratší spojení mezi oběma městy a trasa tvoří nejkratší spojení mezi oběma městy a 
zároveň propojuje zároveň propojuje ČernokosteleckoČernokostelecko a Polabía Polabí

•• je vedena ve své celé trase po silnici II/245 je vedena ve své celé trase po silnici II/245 





Návrh řešeníNávrh řešení

•• trasa trasa (Český Brod (Český Brod -- LibliceLiblice --) ) LstibořLstiboř -- ŽheryŽhery --
SkramníkySkramníky -- TatceTatce

•• trasa spojuje Český Brod a Pečky trasa spojuje Český Brod a Pečky -- vv TatcíchTatcích navazuje navazuje 
na na cyklotrasycyklotrasy č. 0109 a 0124č. 0109 a 0124

•• její vyznačení je možné až po dokončení nové silnice její vyznačení je možné až po dokončení nové silnice 
mezi obcemi mezi obcemi LstibořLstiboř a a ŽheryŽhery





Návrh řešeníNávrh řešení

•• okružní trasa okružní trasa (Český Brod (Český Brod -- LibliceLiblice --) ) LstibořLstiboř --
ChrášťanyChrášťany -- Lipany Lipany -- Lipská hora Lipská hora -- Lipany Lipany -- ViticeVitice --
KšelyKšely -- PřistoupimPřistoupim -- Český BrodČeský Brod aa

•• odbočka odbočka Lipany Lipany -- KouřimKouřim
•• trasa tvoří okruh ztrasa tvoří okruh z Českého Brodu kČeského Brodu k Lipské hoře Lipské hoře 

(„Lipanský okruh“) a zároveň spojuje Český Brod a („Lipanský okruh“) a zároveň spojuje Český Brod a 
Kouřim a navazující Kouřim a navazující cyklotrasycyklotrasy

•• vv převážné míře využívá méně frekventované silnice převážné míře využívá méně frekventované silnice 
III. třídyIII. třídy





ZávěrZávěr

•• vyznačení vyznačení cyklotrascyklotras a jejich odpovídající prezentace a jejich odpovídající prezentace 
podpoří rozvoj cestovního ruchu v regionupodpoří rozvoj cestovního ruchu v regionu

•• rozvoj cestovního ruchu následně podpoří i rozvoj rozvoj cestovního ruchu následně podpoří i rozvoj 
navazujících služeb a tak i zaměstnanostinavazujících služeb a tak i zaměstnanosti

•• alespoň částečně se tím může snížit dosavadní alespoň částečně se tím může snížit dosavadní 
dominantní úloha regionu dominantní úloha regionu -- tj. „noclehárna Prahy“tj. „noclehárna Prahy“
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