
Duben

Újezdský duatlon
Je závod, na kterém si přijdou na své jak děti, tak i dospělí.  Závod se koná 
v krásném prostředí Klánovického přírodního parku a probíhá systémem 
běh - kolo - běh. Délka hlavního závodu je 5 km běh a 26 km kolo. Nezapo-
meňte, že na našich závodech „je zážitek víc než výkon“. Těšíme se na vás.
www.triprozdravi.cz
datum: 21.4.2013
místo: Újezd nad lesy, Čentická ulice (mezi fotbalovým hřistěm a areálem 
školy ve Staroklánovické ulici)
kontakt:777 008 526, triprozdravi@seznam.cz

Podle Mrliny NA KOLE
Cyklistická, pěší a vodácká akce spojená s Odemykáním Mrliny,  
start v Roždalovicích pod Bučickým rybníkem, cíl Nymburk,  
táborák od 18:00.
www.gwmrlina.cz
datum: 21.4.2013
kontakt: 777 556 690, info@labskastezka.cz

Cyklistická časovka jednotlivců
15.ročník časovky v Jabkenicích a okolí.
www.kol-ja.cz
datum: 21.4.2013
místo: Jabkenice, prezentace areál TJ Jabkenice od 8,30h trasa 26 km: 
Jabkenice-Pěčice-Semčice-Žerčice-Ledce-Prodašice-Seletice-Mcely-
-Jabkenice
kontakt: 603 819 328, beny.x@seznam.cz

Transbrdy
Závod horských kol pro širokou veřejnost včetně dětských závodů  
v oblasti Brdy - Hřebeny.
www.kolopro.cz
datum: 27.4.2013
místo: obec Lety u Prahy, okres Praha - západ
kontakt: 728 444 992, hudecek.lety@seznam.cz

Jarní kostelecké kolvětrání - 10. ročník
Jubilejní 10. ročník jarní vyjížďky, trasy 10-60 km, silnice, cesty, pěšiny, 
trasy vhodné i pro děti (s doprovodem), cíl tradičně v černokosteleckém 
pivováru. Mapy budou ke stažení na webu http://asanace.cvikr.info
datum: 27.4.2013
Start: Kostelec nad Černými lesy a další místa (Mnichovice, Český Brod, 
Pečky),  Cíl: Kostelec n. Č. l. - pivovar
kontakt: 602348981, kolvetrani@seznam.cz

Slavnostní otevření cyklostezky Dolní Břežany-Zlatníky
Spojeno s 1. jarním cyklovýletem.
www.dolnibrezany.cz
datum: 27.4.2013
místo: Dolní Břežany, u rybníka Pazderák
kontakt: 775180433, vospelova@dolnibrezany.cz

Květen

Pave Tour-Milovice / cyklistický závod ČP Masters
Silniční závod (dle vzoru Paris-Roubaix)po dlažebních kostkách v bývalém 
vojenském prostoru Milovice. Jeden okruh měří 22 km (jede se až 5krát 
dle věku).
www.kol-ja.cz
datum: 1.5.2013
trasa: Milovice v háji Na Liškách-Lipník-Čachovice-Všejany-Straky-Zbožíč-
ko-Milovice
kontakt: 603 819 328, beny.x@seznam.cz

Kutnohorská Tour
Cyklozávody pro děti a mládež.
www.khtour.cz
datum: 1.5.2013
místo: Kutná Hora, areál bobové dráhy
kontakt:725738221, 

Tour de Labe pro všechny 2013
Zahájení sezóny na Labské stezce, slavnostní sraz pod hradbami v Nymbur-
ce a starty tras pro všechny od 4,5 km do 200 km. 
www.tourdelabe.cz
datum: 4.5.2013
start: Nymburk, pod hradbami  TRASA 1 proti proudu: Poděbrady, Kolín 
Pardubice, Hradec Králové, Kuks-(CHUTNÁNÍ MÁJOVÉHO VÍNA). TRASA 2 
po proudu Brandýs n/L, Mělník, Litoměřice, Ústí nad Labem, Dresden 
kontakt:777 556 690, info@labskastezka.cz

 Běh Lochovice - Plešivec
Běh na vrch Plešivec, různé kategorie 15 - 99 let, 6,5 km.
www.obec-lochovice
datum: 5.5.2013
místo: Lochovice, kulturní sál obecního úřadu
kontakt: 311537706, obecni.urad.lochovice@cmail.cz

Slavnostní otevření Středočeské ovocné stezky
Cyklistický výlet z míst po trase Středočeské ovocné stezky na slavnostní 
otevření  ve 14hod. na fotbalovém hřišti v Přistoupimi (2 km na vlak 
Český Brod). Délky tras cca do 30ti km, dětská 14 km. Mírně zvlněný terén 
ovocnářským krajem. Soutěž o let balónem, podrobnější info na webu 
www.podlipansko.cz a www.posemberi.cz. 
datum: 11.5.2013
místo: Středočeská ovocná stezka, Start: Český Brod, Křečhoř, Žabonosy 
Cíl: Přistoupim
kontakt: 725103648, 775798959, kourimsko@podlipansko.cz,  
vrbovcova@posemberi.cz

Kutnohorská Tour
Cyklozávody pro děti a mládež.
www.khtour.cz
datum: 15.5.2013
místo: Kutná Hora, areál psího cvičiště Na Rovinách
kontakt: 725738221, 

Klánovické MTBO
Pohodový orientační závod po Klánovickém lese - objevíte zákoutí, o kte-
rých jste ani netušili, že existují. Časový limit 90 minut, systém skorelauf 
- co objedete, to se počítá. Závod rodičů s dětmi, doprovodný program.
www.triprozdravi.cz
datum: 19.5.2013
kontakt: 777 008 526, triprozdravi@seznam.cz

Šemíkův memoriál 
Spanilá společenská jízda na velocipédech všeho druhu.
www.klublabe.cz
datum: 25.5. 2013 
trasa: Praha Vyšehrad - Řevnice - Neumětely – Hořovice
kontakt: 311 5129145, salena@mkc-horovice.cz
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Červen

Po stopách bitvy u Jankova
13. ročník akce, které se mohou zúčastnit nejen cyklisté, ale i turisté, Vás 
zavede na místa spjatá s nejkrvavější bitvou 30leté války a na kontrolních 
stanovištích Vás seznámí s jejím průběhem. Délka trasy 35 km, zvlněný terén.
www.obecjankov.cz
datum: 8.6.2013
místo: Jankov, Jankov, náměstí
kontakt: 317833209, info@obecjankov.cz

Český pohár MTB
XCO, závody pro děti a mládež.
www.khtour.cz
datum: 8.6.2013
místo: Kutná Hora, Zimní stadion
kontakt: 725738221

Cyklotoulka Českou Sibiří
Pojďte se s námi projekt po cyklistických trasách, které vedou krajem České 
Sibiře v okolí města Votice. Připraveny máme trasy pro slabší i silnější cyk-
lopovahy v délce 15 a 55 km. Trasy vedou malebným krajem, silnicí i lesem, 
na trase jsou kontrolní místa i občerstvení. V našich trasách si vyberou 
rodiče s dětmi i nároční cyklisté. Na konci výletu získáte titul Cyklotulák.
www.mikroregiondzbany.cz
datum: 15.6.2013
místo: Votice, Votice, restaurace U Modré kočky
kontakt: 739622776, melicharova@posazavi.com

Kutnohorská Tour
Cyklomaraton, závody pro děti a mládež
www.khtour.cz
datum: 22.6.2013
místo: Kutná Hora, areál psího cvičiště Na Rovinách
kontakt: 725738221, 

Lhotecká cyklotřicítka
Cyklistický závod po turistických  a  neznačených  stezkách malebnou 
krajinou polabské nížiny protkanou pověstmi a mýty. Celková délka trasy 
je 34 km. Rovinatý,  nenáročný   terén  je  přímo předurčen i pro nejmladší 
cyklistickou generaci. Závodit lze ve čtyřech kategoriích – jednotlivec, 
rodina, nejmenší s rodiči a družstvo.     
www.kostelni-lhota.cz/cyklolhotak
datum: 29.6.2013
místo: Kostelní Lhota, Kostelní Lhota - areál u rybníčka za silem
kontakt: 603763103, cyklolhotak@seznam.cz

Houštecký cyklomaraton
Cyklistický závod pro nejširší veřejnost. Tratě v délkách 26km, 60km, 82km.
www.cyklomaraton.cz
datum: 29.6.2013
místo: Stará Boleslav, Houštka
kontakt: 603249259, info@cyklocelakovice.cz

Velká cena Lawi Sport / Český pohár mládeže a žen
Závod v silniční cyklistice na 18 km okruhu,každá kat. startuje zvlášť a počet 
okruhů je uzpůsoben věkovým kategoriím.
datum: 30.6.2013
místo: Dobrovice, start a cíl náměstí Dobrovice
kontakt: 603 819 328, beny.x@seznam.cz

Červenec

S kolem kolem Prahy
4. mezinárodní sraz cykloturistů ve dnech 2. - 7.7.2013. 3.7. den Rakovnic-
ka (Rakovník - Roztoky u Křivoklátu), 4. 7. den Ladova kraje (Mnichovice 
- zámek Berchtold), 5. 7. den Polabí (Poděbrady - zámek Loučeň), 6. 7. 
den Prahy (pražské cyklostezky, manifestační jízda Prahou). Cyklosrazu se 
může zúčastnit kdokoli, je možno účastnit se i pouze v jeden den, nemusí 
se absolvovat celý cyklosraz.
www.kct.cz/cms/s-kolem-kolem-prahy-2013
Informace a přihlášky: Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 
Praha 2, cyklo.praha@kct.cz, 736 754 105, 736 754 030,224 498 355

Tour de Labe pro všechny 2013
www.tourdelabe.cz
datum: 6.7.2013
start Nymburk, cíl Neratovice
kontakt: 777 556 690, info@labskastezka.cz

Kokořínský triatlon
Amatérský závod na krátké trati (1,5 km plavání, do 40 km na kole  
a cca 10 km běh). Z účasti v závodě jsou vyloučeni profesionálové  
(aktivní triatleti).
www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=1065&lang=cs
datum: 13.7.2013
místo: Mšeno, Harasov
kontakt: 602376527, sokol@mestomseno.cz

Rakovnické cyklování
Cyklistické závody, soutěže, výlety, hry, koncerty. Akce se koná ve dnech 
19.- 21.7.2013.
www.rakovnickecyklovani.cz
datum: 19.7.2013
místo: Rakovník
kontakt: 777943125, mkrikavova@knihovna-rakovnik.cz

Lawi Tour- MČR amatérských cyklistů UAC
Časovka jednotlivců na 18 km.
www.uac.cz
datum: 20.7.2013
místo: Dobrovice, okres Mladá Boleslav, kancelář závodu-Dobrovická 
Muzea, start a cíl náměstí Dobrovice.
kontakt: 603 819 328, beny.x@seznam.cz

Lawi Tour- MČR amatérských cyklistů UAC
Silniční závod, počet okruhů dle věkových kategorií.
www.uac.cz
datum: 21.7.2013
místo: Dobrovice, okres Mladá Boleslav, kancelář závodu-Dobrovická 
Muzea, start a cíl náměstí Dobrovice
kontakt: 603 819 328, beny.x@seznam.cz

Srpen

Tour de Labe pro všechny 2013
Neratovice - Štětí
www.labskastezka.cz
datum: 3.8.2013
místo: Neratovice, start: Neratovice, cíl Štětí
kontakt: 777 556 690, info@labskastezka.cz
 
Kutnohorská Tour
sprint - vylučovací závod
www.khtour.cz
datum: 10.8.2013
místo: Kutná Hora, areál bobové dráhy
kontakt: 725738221, 

Velká cena města Úval
7.ročník tradičního XC závodu na krásné lesní trati v Úvalech u Prahy, 
bohatý doprovodný program včetně závodu Dirt jump.
www.triprozdravi.cz
datum: 31.8.2013
kontakt: 777 008 526, triprozdravi@seznam.cz

Září

Mšenská 50
Tradiční cykloturistická akce po Kokořínsku.
www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=396&lang=cs
datum: 1.9.2013
místo: Mšeno - koupaliště
kontakt: 775693132, noviny@mestomseno.cz

Kutnohorská Tour
cyklokros 4 AII
www.khtour.cz
datum: 4.9.2013
místo: Kutná Hora, areál psího cvičiště Na Rovinách
kontakt: 725738221, 

Kolmo na Pramen na Slavnosti Mrliny
Cyklojízda Nymburk-Křinec-Roždalovice-Příchvoj.
www.gwmrlina.cz
datum: 7.9.2013
místo: Nymburk, start Nymburk, cíl Pramen Mrliny
kontakt: 777 556 690, info@labskastezka.cz

Kokořínská klasika
Společenská událost pro nadšence a obdivovatele silniční cyklistiky dob 
minulých v Čechách. Od dědečků až po jejich syny, kteří jednou za rok opráší 
své krásné stroje, oblečou letité dresy a užijí si chvíle recese,pohody a dobré 
nálady.
www.kokorinskaklasika.cz
datum: 21.9.2013
místo: Kokořín, Hostinec u Grobiána
kontakt: 604777091, info@kokorinskaklasika.cz

Kutnohorská Tour
Finálový závod KH Tour 2013 cyklokros 4All.
www.khtour.cz
datum: 21.9.2013
místo: Kutná Hora, areál psího cvičiště Na Rovinách
kontakt: 725738221 

Říjen

Podle Mrliny do Nymburka na kole
Cyklistická, pěší a vodácká akce spojená se Zamykáním říčky Mrliny, start 
pod Bučickým rybníkem, cíl Nymburk.
www.gwmrlina.cz
datum: 12.10.2013
kontakt: 777 556 690, info@labskastezka.cz

 
Lhoťáci před startem, 
Lhotecká cyklotřicítka 2012,
 foto: Jan Havlas

Středočeská ovocná stezka, 
foto: Hana Vrbovcová


