
Ulicí Krále Jiřího jedeme po cyklotrase č. 8800 rovně přes křižovatku směrem do centra přes náměstí 
Arnošta z Pardubic rovně. Podjedeme zpět kostel sv. Gotharda k východní Kouřimské bráně, kterou 
opustíme náměstí. 

Rovně stoupáme ulicí Prokopa Velikého, ze které odbočíme v úrovni Pizzerie Malechov doleva ulicí 
Jateckou, mineme Jatka Český Brod, a ulicí U Nouzováku – zpevněnou cestou míjíme Nouzovské 
rybníky. Za nimi se od Liblic připojí ulice Přistoupimská, kterou doprava dojedeme na hlavní silnici do 
obce Přistoupim. Zde se dáme doleva do obce a hned první ulicí doprava až k přechodu pro pěší přes 
silnici č. 12 (Praha-Kolín). Za přechodem ulice pokračuje, připojuje se opět na hlavní silnici, 
pokračujeme doprava, dále do obce.  

Cca 20 m od připojení je vedle fotbalového hřiště odbočka k židovskému hřbitovu. V centru obce 
doprava odbočíme na cyklotrasu Středočeská ovocná stezka. Po ní vyjedeme z obce na kopeček do 
Tuchorazi, kde se zprava připojuje cyklotrasa č. 8800, po které pokračujeme za obec (vpravo za 
skladovými halami s gotickou hláskou Tuchoraz), kde se zprava připojí modrá TZ. Poté se na další 
odbočce odpojíme doprava ze silnice na lesní cestu.  

Poté přijedeme po cca 1,5 km do obce Přehvozdí. Z rozcestí u tradiční vesnické hospody U Lípy 
Svobody pokračujeme po žluté TZ směrem na Kostelec nad Černými lesy. Při vstupu do lesa za obcí 
se nenecháme vyvést z míry vstupem do nově vzniklé obory. Je třeba překonat roštový ocelový 
mostek s odemčenými uzamykatelnými dveřmi, při opuštění nás čeká obdobný. (S majiteli obory má 
obec i KČT domluven volný průchod po TZ.) Po lesní cestě projedeme po žluté TZ oborou a na úrovni 
obce Krupá je možné odbočit vpravo do kopce k arboretu Fakulty lesnické a dřevařské.  

Ze žluté TZ odbočíme na rozcestí Dolní Peklov cestou doleva přes mostek a proti proudu Jalového 
potoka cca 100 m, kde ho přechází doprava lávka s cestou na louku do kopce ke Kostelci. Odbočíme 
zde, mírně stoupající luční cestou mineme novodobou kapličku sv. Gotharda a dojedeme do Kostelce 
nad Černými lesy. Na kraji zástavby se dáme vlevo ulicí Lázeňskou, vedoucí na náměstí Smiřických. 
Objezdem vpravo mineme muzeum, a v protější úrovni čp. 33 Informační centrum Kostelec nad 
Černými lesy. Dokončením objezdu náměstí se dostaneme k zámku, sídlu Fakulty lesnické a 
dřevařské. Pokračováním silnicí Českobrodskou okolo zámku dolů sjedeme k Černokosteleckému 
pivovaru 

Od pivovaru se vrátíme zpět na náměstí, které opustíme po červené TZ výjezdem ulicí Kutnohorskou. 
Po TZ pokračujeme podél hřbitova novou zástavbou do obce Svatbín a dále za obec k rozcestí na kraji 
lesa. Červená TZ vede do lesa, my však z ní odbočíme vlevo po zpevněné cestě krajem lesa do 
obce Sedliště a dále rovně do obce Chotýš podél Chotýšského potoka. V obci Chotýš pokračujeme 
doprava po silnici přes náves, na konci obce odbočíme doleva a po silnici dojedeme do Vitic. 
Pokračujeme doleva po silnici po Středočeské ovocné stezce přes Kšely zpět do Přistoupimi. 

Vracíme se opět přechodem pro pěší. 

Po napojení na hlavní silnici je možné 

▪ buď po této dojet do Českého Brodu, nebo se vracet stejnou cestou kolem Nouzovských 
rybníků 

▪ či zvolit trasu přes Liblice a buď stezkou Břetislava Jedličky podél Šembery přes centrum 
Českého Brodu či přímo z Liblic nejkratší cestou ulicemi Bylanská, Školní, Za drahou a 
Cukrovarská přímo k nádraží ČESKÝ BROD. 

 


