
Mladoboleslavská 50 – 48. ročník, r. 2020 – Zlatou stezkou Českého ráje 

 

8 km – Sportovní hala, vlastní značení 100 m, na křižovatce vpravo ul. 
Havlíčkova až k čerpací stanici (1 km), přes hlavní silnici a rovně ul. Duhová 150 
m, na křižovatce vpravo ul. Zahradní, po 140 m vlevo, na konci ulice po louce K1 
(areál dětského skanzenu Altamira) (2 km) – 200 m k hlavní silnici Debřská, dál 
rovně po MTZ – Kosmonosy, koupaliště (3 km) – Bradlec (4 km) – Debř-Radouč 
(5,5 km) – Radouč, zahrádky (6,5 km) – vlevo mezi domy po vlastním značení, 
stále rovně do ul. U Stadionu – Sportovní hala (7,5 km) 

 

13 km – Sportovní hala, vlastní značení 100 m, na křižovatce vpravo ul. 
Havlíčkova až k čerpací stanici (1 km), přes hlavní silnici a rovně ul. Duhová 150 
m, na křižovatce vpravo ul. Zahradní, po 140 m vlevo, na konci ulice po louce K1 
(areál dětského skanzenu Altamira) (2 km) – 200 m k hlavní silnici Debřská, dál 
rovně po MTZ – Kosmonosy, koupaliště (3 km) – Bradlec (4 km) - Debř-Radouč 
(5,5 km) ŽTZ – Josefův Důl (7,5 km) ČTZ – směr Debř, po 100 m K5 (rest. Pod 
Lipami), Debř-přejezd (9 km) – Michalovice (10,5) ŽTZ – Radouč, zahrádky 
(11,5) – vlevo mezi domy po vlastním značení, stále rovně do ul. U Stadionu - 
Sportovní hala (12,5 km) 

 

24 km – Sportovní hala, vlastní značení 100 m, na křižovatce vpravo ul. 
Havlíčkova až k čerpací stanici (1 km), přes hlavní silnici a rovně ul. Duhová 150 
m, na křižovatce vpravo ul. Zahradní, po 140 m vlevo, na konci ulice po louce K1 
(areál dětského skanzenu Altamira) (2 km) – 200 m k hlavní silnici Debřská, dál 
vpravo MTZ - Horní Stakory, hájovna (4 km) ŽTZ – Brejlov (5,5 km) MTZ – Avion, 
motorest a dál až k silnici (8 km), odbočíme vpravo po silnici po vlastním 
značení 1,1 km, vlevo na lesní cestu označenou zákazem vjezdu, po 100 m před 
zákazem vstupu na pozemek doleva, po 200 m doprava a cca 800 m rovně, u 
oplocenky vlevo až k silnici (10,5 km). Vlevo po silnici bez vlastního značení přes 
obec Horka pod dálnici D10 do ul. Smetanova v Bakově n. J., před kolejemi 
vlevo do ul. Tyršova až k rozc. Bakov n. J.-žst. město (13,5 km) K4 (rest. Na 
Zastávce) ČTZ – Josefův Důl (19 km), po 100 m K5 (rest. Pod Lipami) – Debř-
přejezd (20,5 km) – Michalovice (22 km) ŽTZ – Radouč, zahrádky (23 km) – 
vlevo mezi domy po vlastním značení, stále rovně do ul. U Stadionu – Sportovní 
hala (24 km) 

 



39 km - Sportovní hala, vlastní značení 100 m, na křižovatce vpravo ul. 
Havlíčkova až k čerpací stanici (1 km), přes hlavní silnici a rovně ul. Duhová 150 
m, na křižovatce vpravo ul. Zahradní, po 140 m vlevo, na konci ulice po louce K1 
(areál dětského skanzenu Altamira) (2 km) – 200 m k hlavní silnici Debřská, dál 
vpravo MTZ - Horní Stakory, hájovna (4 km) ŽTZ – Brejlov (5,5 km) MTZ – Avion, 
motorest a dál až k silnici (8 km), odbočíme vpravo po silnici po vlastním 
značení 1,1 km, vlevo na lesní cestu označenou zákazem vjezdu, po 100 m před 
zákazem vstupu na pozemek doleva, po 200 m doprava a cca 800 m rovně, u 
oplocenky vlevo až k silnici (10,5 km). Vpravo na začátek obce Zájezdy, vlevo 
cca 1 km na hlavní silnici k rybníku (12 km), odbočíme vpravo, projdeme obcí 
Buda, 300 m za obcí vlevo na polní cestu po vlastním značení, stále rovně cca 2 
km do obce Lhotice (14,5 km). U křížku vlevo obcí 240 m a napojíme se na 
cyklotrasu MHC do obce Veselá (16,5 km), na hlavní silnici vpravo směr 
Mnichovo Hradiště, po 200 m vlevo, kolem pískovny Veselá k mostu přes Jizeru. 
Po cyklotrase Greenway Jizera 17 do Ptýrovce a k obecnímu úřadu v obci 
Braňka (20 km). Odbočíme vpravo po cyklotrase Greenway Jizera 17B, po cca 
800 m vlevo ČTZ – Maníkovice (22 km) – Klokočka-kaple (23,5 km) K3 
(samokontrola) – Velký Rečkov (25 km) – Nová Ves u Bakova (26 km) – Malá 
Bělá (27 km) – Bakov n. J.-žst. město (28 km) K4 (rest. Na Zastávce) ČTZ – 
Josefův Důl (33,5 km), po 100 m K5 (rest. Pod Lipami) – Debř-přejezd (35 km) – 
Michalovice (36,5 km) ŽTZ – Radouč, zahrádky (37,5 km) – vlevo mezi domy po 
vlastním značení, stále rovně do ul. U Stadionu – Sportovní hala (38,5 km) 

 

45 km – od Sportovní haly až do obce Lhotice (14,5 km) jako trasa 39 km. U 
křížku vpravo po vlastním značení cca 2 km do obce Boseň (16,5 km), na hlavní 
silnici vlevo, projdeme obcí a po 300 m vpravo, po 240 m u zemědělské 
usedlosti odbočíme ze silničky vpravo na cestu podél plotu vedoucí dál okolo 
Boseňské lípy k hradu Valečov (17 km) ČTZ – Zásadka (18 km), 100 m od trasy 
samokontrola s razítkem K2 (Hospůdka na Zásadce), vrátíme se zpět na ČTZ – 
Mnichovo Hradiště (23 km) – Klášter Hradiště n. J. (25,5 km) – Maníkovice (28 
km) – Klokočka-kaple (29,5 km) K3 (samokontrola) – Velký Rečkov (31 km) – 
Nová Ves u Bakova (32 km) – Malá Bělá (33 km) – Bakov n. J.-žst. město (34 km) 
K4 (rest. Na Zastávce) ČTZ – Josefův Důl (39,5 km), po 100 m K5 (rest. Pod 
Lipami) – Debř-přejezd (41 km) – Michalovice (42,5 km) ŽTZ – Radouč, zahrádky 
(43,5 km) - vlevo mezi domy po vlastním značení, stále rovně do ul. U Stadionu 
– Sportovní hala (44,5 km) 


