
Popisy tras se startem na trati ČD Mladá Boleslav - Mladějov v Čechách: 
A: 11 km - Z vlakového nádraží v Kolomutech se vydáme vlevo po silnici do obce 
Kolomuty a dále po cyklotrase číslo  8155 k okraji obce Holé Vrchy.  Zde odbočíme 
po vlastním značení k rozcestí Nad Zákoutím. Dále budeme pokračovat po žluté 
značené trase, přes nejvyšší vrchol Chlumu U Doubku, do Dobrovice na náměstí. Zde 
odbočíme na červenou trasu, která nás dovede do Vinařic, kde se bude nacházet 
KONTROLA ve Vinařické hospůdce. Od kontroly pokračujeme dále po červené trase 
do Chloumku, kde se vydáme vlevo po naučné stezce Chlum do Nepřevázky a dále 
po silnici na vlakové nádraží v Nepřevázce. 
odjezdy vlaků směr Mladá Boleslav: 11,32 – 13,34 – 15,34 – 17,34 
odjezdy vlaků směr Nymburk: 10,20 – 12,20 – 14,20 – 16,20 – 18,20 
 
B: 14 km – Z  vlakového  nádraží  ve  Březně  u  Mladé  Boleslavi  se vydáme  vlevo  
po  silnici  na  zdejší  náměstí.   Zde  odbočíme  vlevo  a  na  další  křižovatce  vpravo  
k základní a mateřské škole. Za nimi odbočíme opět vpravo po silnici, která nás 
dovede do Dolánek. V nich se napojíme na modrou turistickou značku, pokračujeme 
přes Holé Vrchy k rozcestí Nad Zákoutím. Dále jako trasa A. 
 
C: 17 km - Z vlakového nádraží v Dlouhé Lhotě se vydáme vlevo k okraji obce Dlouhá 
Lhota, kde  odbočíme vpravo po cyklotrase číslo 8148 a dostaneme  se na  náměstí 
ve Březně. Dále jako trasa B. 
 
D: 21 km - Z  vlakového  nádraží  v Bechově se  vydáme  po  cyklotrase  číslo  8148  
do Dlouhé Lhoty. Dále jako trasa C. 
 
E: 25 km - Z vlakového nádraží v Dolním Bousově se vydáme po žluté turistické 
značce  na  zdejší  náměstí,  kde přejdeme  na  cyklotrasu 8148, která  nás  dovede 
do Svobodína, kde se nachází vlaková zastávka Bechov. Dále jako trasa D. 
 
F: 35 km - Z vlakového nádraží v Libošovicích se vydáme po modré turistické značce 
přes Vesec, Vesecký Plakánek a Střehom na náměstí v Dolním Bousově. Dále jako 
trasa E. 
 
Popisy tras se startem na trati ČD Mladá Boleslav – Nymburk: 
G: 9 km - Z vlakového nádraží v Dobrovici se vydáme po silnici vpravo, na jejím konci 
odbočíme  vlevo  ve směru  Dobrovice.  Pokračujeme  přibližně  900 m  k odbočce, 
po které se vydáme vpravo. Po přibližně 750 m se dostaneme na další křižovatku, 
kde odbočíme vlevo už po červeně značené trase na náměstí v Dobrovici. Dále jako 
trasa A. 
 
H: 25 km - Z vlakového nádraží ve Všejanech se vydáme po červené značené trase 
přes Loučeň, Jabkenice a Pěčice na náměstí v Dobrovici. Dále jako trasa A. 


