Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu do Vrchlabí
Na cyklotrase uvidíme pohledy na východní a střední Krkonoše s dominantou Sněžky – nejvyšší hory České
republiky.
Do Pece pod Sněžkou dojedeme cyklobusem a k výchozímu bodu cyklotrasy na Hnědý vrch se necháme
vyvézt lanovkou. Pokračujeme sjezdem po cyklotrase k Lesní boudě, kde odbočíme vpravo a napojíme se na
cyklotrasu č. K1B po které pokračujeme kolem Tetřevích bud ke Kotelskému potoku. Dále pokračujeme ve
sjezdu po asfaltové silnici po cyklotrase č. K1D do Dolního Dvora ke kostelu. Když budeme u kostela v pravý
čas, poslechneme si zvonkohru a po silnici pokračujeme do Lánova, kde se na kruhovém objezdu dáme
vpravo a po cyklostezce dojedeme do Vrchlabí k autobusovému nádraží.
Vhodné pro trekové kolo.

Průběh trasy
Pec pod Sněžkou – Hnědý vrch – Lesní bouda – Tetřeví boudy - Dolní Dvůr – Lánov – Vrchlabí

Délka trasy
21 km

K prameni Labe a dlouhým sjezdem do Vrchlabí
Po vystoupání k prameni Labe patří cyklotrasa k nenáročným dlouhým sjezdům ve středních Krkonoších
s výhledy na hřebeny Krkonoš a jejich podhůří.
Výchozím místem je buď Špindlerův Mlýn odkud vyjedeme lanovkou na Medvědín, nebo Horní Mísečky,
kam dojedeme cyklobusem. Po cyklotrase K13A respektive K13 dojedeme na kole k rozcestí u Čtyř pánů.
Odtud povedeme kolo cca. 1 km k prameni Labe. Od Pramene dojdeme k Labské boudě a po občerstvení
pokračujeme po cyklotrase č. K13 na Horní Mísečky. U restaurace Stopa se napojíme na cyklotrasu č. K12 a
pokračujeme dále po cyklotrase č. K11 na Rovinku a cyklotrase č. k10 na Benecko. U apartmánů Bellevue
odbočíme na silnici vlevo směrem na Vrchlabí, po které dojedeme na Křížovky. Zde se napojíme opět na
cyklotrasu č. K10, po které sjedeme do Vrchlabí.
Vhodné pro trekové kolo.

Průběh trasy
Horní Mísečky – Rozcestí U čtyř pánů – Pramen Labe – Labská bouda – Horní Mísečky – Rovinka - Benecko –
Křížovky - Vrchlabí

Délka trasy
35 km

Rýchorský sjezd
Trasa vede krásnými lokalitami východních Krkonoš a kolem zajímavých památek, které můžete během
výletu navštívit.
Na Horní Malou Úpu se dostanete například cyklobusem. Odsud sjedete po cyklotrase K24 ke kostelu
a pokračujete dále po cyklotrase č. K1A přes Cestník a Lysečinskou boudu. V Horních Albeřicích si můžete na
chvíli vydechnout a navštívit muzeum Vápenka. Toto osmiboké muzeum bylo vybudováno na osmiboké
kamenné věži šachtové vápenky z 19. století. Moderní expozice formou krátkých příběhů doplňujících
fotografie představuje sedm století života v albeřickém údolí. Klíče od muzea vám zapůjčí v informačním
centru Veselý výlet. Poté vystoupáte ke státním hranicím s Polskem a stále po cyklotrase K1A dojedete
kolem Rýchorského kříže, do Žacléře. Pokračujete po cyklotrase 4081 až do Trutnova. Cestou
doporučujeme navštívit tvrz Stachelberg včetně její podzemní části. Sjezd končí v Trutnově, městě
proslulém draky, bitvou z roku 1866 i pivem Krakonoš, které po náročném výletě jistě oceníte.
Vhodné pro horské kolo.

Průběh trasy
Horní Malá Úpa - Dolní Malá Úpa - Cestník - Lysečinská bouda - Horní Albeřice - Rýchorský kříž - Žacléř - tvrz
Stachelberg - Trutnov

Délka trasy
33 km

Sjezd do kraje zapadlých vlastenců
Sjeďte z vrcholu Čertovy hory do kraje zapadlých vlastenců a pašeráků. Trasa vás provede Harrachovem –
městem sklářství a skokanských můstků a zajímavými místy, užijete si prudký sjezd i pohodovou cestu
krajinou západních Krkonoš.
Z Harrachova na Čertovu horu vás pohodlně vyveze lanovka. Od horní stanice lanovky vás cyklistická
směrovka a piktogramy navedou na cyklotrasu KRNAP č. 4 (K4). Po ní sjedete na silnici E65. Na této silnici se
dáte vlevo a záhy projedete křižovatkou Na Mytě směr Rokytnice nad Jizerou (vlevo). Za čerpací stanici
odbočte vpravo na starý most přes Jizeru, kde najdete cyklotrasu KČT č. 22 a po ní se dáte vlevo směr
Paseky nad Jizerou. Vrstevnicovou cestou (tzv. Planýrkou) nad nádhernými sceneriemi Jizerského dolu
a přes rázovitou osadu Havírna (kaple) poté dojedete do Pasek nad Jizerou. Zde doporučujeme navštívit
Krkonošské muzeum - Památník zapadlých vlastenců. Z Pasek poté pokračujte přes Makov do Jablonce nad
Jizerou. Pokud si budete chtít výlet ještě trochu protáhnout a navštívit zajímavé místo, zajeďte do Buřan
a prohlédněte si Janatův Mlýn.
Vhodné pro horské kolo.

Průběh trasy
Harrachov – Čertova hora – Na Mýtě – Havírna - Paseky nad Jizerou – Makov - Jablonec nad Jizerou

Délka trasy
19 km

Z Kořenova přes tři rozhledny do Jilemnice
Na cyklovýlet se vydáme z Kořenova, kam můžeme přijet cyklobusem nebo vlakem. Od vlakového nádraží
po cyklotrase č. 22 vystoupáme na Horní Polubný, kde odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 3018 a kolem IC
v Kořenově dojedeme do Příchovic. K rozhledně Maják, která je spojena s Járou Cimrmanem, sjedeme po
cyklotrase č. 3026. Pokocháme se rozhledem do kraje, vrátíme se na cyklotrasu č. 3018 a pokračujeme po ní
pod rozhlednu Štěpánka, ke které vystoupáme po zelené turistické cestě. Prohlédneme si západní Krkonoše
a Jizerské hory a dále po cyklotrase č. 3018 dojedeme až na Čermákovy Rovně, kde odbočíme na cyklotrasu
č. 4170, po které sjedeme do Sklenařic – Mexiko. Dále vystoupáme do Vysokého nad Jizerou a pokračujeme
po cyklotrase č. 4170 k rozhledně U Borovice. Pokocháme se pohledem z poslední rozhledny našeho výletu
a pokračujeme cyklotrasou směrem na Příkrý. Na druhé křižovatce cyklotras odbočíme vlevo na cyklotrasu
č. 4173 a přes Roprachtice sjedeme do Dolní Sytové. Dále cestou přes Kozinec cyklotrasou č. 4206
a cyklotrasou č. 4207 sjedeme až do Jilemnice.
Vhodné pro trekové kolo.

Průběh trasy
Kořenov – Horní Polubný – Příchovice – rozhledna Maják – rozhledna Štěpánka - Čermákovy Rovně
– Sklenařice – Roprachtice - Dolní Sytová - Jilemnice

Délka trasy
38 km

Ze Špindlerova Mlýna do Harrachova
přes Polsko
Na cyklotrase uvidíme pohled na Krkonoše z polské strany, který je díky své strmosti naprosto odlišný od
pohledu, který známe z české strany.
Ze Špindlerova Mlýna vystoupáme po cyklotrase č. K15. Kdo se chce vyhnout strmému 10-ti kilometrovému
stoupaní, může využít pravidelné linky cyklobusu, která ho od autobusového nádraží vyveze ke Špindlerově
boudě. Od Špindlerovky pokračujeme prudkým 4,5 km dlouhým sjezdem na parkoviště nad polskou
Przesiekou, kde se napojíme na cyklotrasu ER2. Po ní pokračujeme přes Szklarskou Porebu, největší
a nejstarší rekreační středisko v Dolním Slezsku, do Jakuszyc. Ty jsou považovány za centrum běžeckého
lyžování v Polsku, právem se jim přezdívá polská Aljaška. Jsou zde totiž výborné podmínky nejen pro
běžecké lyžování, ale také pro závody psích spřežení. Zde opouštíme polskou cyklotrasu a do Harrachova
sjedeme od hraničního přechodu po silnici.
Vhodné pro trekové kolo.

Průběh trasy
Špindlerův Mlýn – Špindlerovka – Przesieka – Szklarska Poreba – Jakuszyce - Harrachov

Délka trasy
43 km

