č. 0102, 0102 A, B / Rakovník – Nové Strašecí
27,2 km; obtížnost: střední; značena
Trasa vede po různých cestách (lesní, polní, asfalt) a silnicích nižší třídy.
Vybrané zajímavosti: Rakovník – historické jádro s měšťanskými domy,
kostelem sv. Bartoloměje a zvonicí, Rabasova galerie, Vysoká brána s
vyhlídkou na město atd., železniční muzeum v Lužné (odbočka 0102A;
www.cd.cz/muzeum), bývalá Maxova obora, pivovarské Krušovice (po
0102 B; www.krusovice.cz), Nové Strašecí – městské muzeum
(www.muzeumtgm.cz), rozhledna Tobiášův vrch a další.

rybník Konopas

č. 0103 / Šamotka - Ruda
21,2 km; obtížnost: střední; značena
Trasa vede po různých cestách a silnicích nižší třídy. Vybrané zajímavosti: Rakovník (viz č. 0102), památné místo Tři stoly, památkově chráněný
dvůr Amálie, Pilský rybník, Nové Strašecí (viz č. 0102).
č. 0115 / Řevničovská lísa – Kounov (Pivní cyklostezka, 1. část)
16,4 km; obtížnost: lehká; neznačena
Trasa vede převážně po silnicích nižší třídy. Vybrané zajímavosti: Opuková architektura ve Hředlích, expozice keramiky pálené dřevem
v Mutějovicích (www.keramikaduchek.wz.cz), Kounov – poutní kaple
sv. Vojtěcha a megalitické kamenné řady (v lese SV od vsi).
č. 0116 / Kounov – Lužná, Čejkova (Pivní cyklostezka, 2. část)
20,7 km; obtížnost: lehká; neznačena
Trasa vede po silnicích nižší třídy, polních a lesních cestách. Vybrané
zajímavosti: Pamětní deska bratří Mikšů v Janově, pamětní deska karikaturisty Antonína Pelce v Lišanech, železniční muzeum v Lužné.

Krakovec
Křivoklát

č. 201 / Rakovník – Lány – Praha
45,3 km (na Rakovnicku cca 19 km); obtížnost: střední; značena
Trasa vede převážně po silnicích druhého a nižšího řádu. Vybrané
zajímavosti: Rakovník (viz č. 0102), Lány - zámek (letní sídlo prezidenta;
www.hrad.cz), park, hrob prezidenta TGM, Pamětní síň A. Masarykové.
č. 303 / Rakovník – Křivoklát – Hořovice
48,8 km (na Rakovnicku cca 27 km);
obtížnost: střední (Rakovník – Křivoklát: lehká); značena
Trasa zahrnuje cyklistickou naučnou stezku (historie, příroda) z Rakovníka do Křivoklátu. Z Rakovníka do Městečka vede po stezkách pro pěší
a cyklisty. Dále po silnicích nižšího řádu. Vybrané zajímavosti: Rakovník
(viz č. 201), Hutský mlýn s kapličkou svatého Jana Nepomuckého,
turistická jízdárna v Pustovětech, gotický hrad Křivoklát.
č. 8165, 8166, 8167, 8167A, 8168 / CT Kněževesko
51,5 km; obtížnost: lehká; značeny
Trasy (č. 8165: Senomaty - Vlkov, rozcestí; 8166: Přílepy - Čížkov; 8167:
Svojetín - Klečetné, 8167A: Vrbice, rozcestí - Kolešov; 8168: Kněževes
- Bory, rozcestí) vedou převážně po silnicích nižšího řádu. Vybrané zajímavosti: Senomaty (viz č. 351), bývalý pískovcový lom Přílepská skála (cca 1
km východně od Přílep), Kněževes – největší náves v Čechách, hřiby na
návsi, historická budova hostince čp. 102, Kolešovice – zámek (domov
důchodců), park s památnými stromy, sochy světců, Zderaz - synagoga,
židovský hřbitov za vsí, morový sloup se sochou sv. Rocha ve Svojetíně,
starší venkovská architektura ve Vrbici (vesnická památková zóna v návrhu), pomník císaře Josefa II. v Hořovičkách, Chrášťany - sochy světců.
CT 303 - Kalubice

č. 351 / Rakovník – Jesenice – Rabštejn – Manětín
56,6 km (na Rakovnicku cca 30 km); obtížnost: lehká (v úseku
Klečetné - Soseň a Blatno - Rabštejn: těžká); značena
Trasa zahrnuje cyklistickou naučnou stezku z Rakovníka do
Senomat a vede po cestách s různými druhy povrchů. Vybrané
zajímavosti: Socha Panny Marie u Černého potoka, popravní vrch
Šibeničník, Senomaty - dřevěná zvonice, pamětní kámen na místě
statku slavného operního pěvce Karla Buriana, českobratrský kostel v areálu hřbitova, Boží kámen u Sosně, rybníky na Jesenicku,
Jesenice - muzeum (www.muzeumtgm.cz), kamenné celní kolo,
rytířský kámen ve zdi pod kostelem.

