
Chotěvice – Hájemství – Dolní Olešnice – Hostinné – Chotěvice 

Cyklotrasa (4347) vás povede z Chotěvic od Obecní restaurace. Vystoupáte na vrchol Sv. Kateřina. 

V údolí Kateřinského potoka se nachází rekreační středisko Sv. Kateřina nabízející ozdravné pobyty, 

hřiště na volejbal a nohejbal, houpačky, pískoviště a sezónní občerstvení. Vyšlápnete kopec a okolo 

poutního kostela Navštívení Panny Marie sjedete na cyklotrasu (4088), dále terénem se napojíte na 

červenou značku (cyklotrasa 4322) k osadě Hájemství. Vítá vás environmentální naučný areál, ve 

kterém naleznete naučnou stezku, dětské hřiště nebo arboretum. V arboretu se můžete seznámit s 

Keltským stromovým kalendářem, který je tvořen 22 stromy. 

Pokračujete po červené značce (cyklotrasa 4322) terénem, podél řeky Labe (cyklotrasa 4086) 

přes Debrné se napojíte na cyklotrasu (4302), dojedete do Dolní Olešnice. Z kopce do kopce přes 

Horní Olešnici a Slemeno dorazíte až k Hostinnému. Pokud máte rádi historii a umění pak si rozhodně 

nemůžete nechat ujít návštěvu kláštera v Hostinném. Historické centrum města tvoří Městská 

památková zóna, která byla vyhlášena v roce 1990. Prohlédněte si unikátní expozice městského 

muzea. Františkánský klášter v Hostinném je ranně barokní stavba z let 1677–1684 postavená 

Wolfgangem Dientzenhoferem podle plánu pražského stavitele Martina Reinera. V přízemí konventu 

se nacházela klášterní lékárna, v prvním patře byl roku 1728 zřízen špitál pro poutníky a chudé. 

Součástí kláštera byla také zelinářská a bylinná zahrada. Františkáni z vypěstovaných rostlin vyráběli 

léčivé masti a čaje a v úlech chovali včely. Františkánům klášter sloužil až do roku 1950, kdy byl 

příslušníky tehdejší státní bezpečnosti vyklizen a řádoví bratři byli uvězněni v internačním táboře.  

Dále po cyklotrase (4300), zde je možné prohlédnout Mravenčí stezku.  Lesy na východním 

okraji Hostinného obývá jedna z nejpočetnějších kolonií mravence pospolitého v Podkrkonoší. 

Soustava hnízd je zde díky místním nadšencům dlouhodobě sledována a chráněna a jejich úsilí bylo 

základem pro vybudování naučné mravenčí stezky. Po cestě uvidíte nejen naučné panely, ale i krmelce 

a zásobovací seníky pro přikrmování lesní zvěře, posedy, úly, zakrytovaná mraveniště, ptačí budky a 

budete svědky procesu obnovy kulturního lesa.  

Cyklotrasa (4300) vás vede sídlištěm k napojení na 2. Labskou cyklostezku. U bodu 27 odbočte 

vlevo na cyklotrasu (4347) a dojedete zpět do Chotěvic. Výlet můžete zakončit občerstvením 

v příjemné místní Obecní restauraci. 

 

Délka: 35,2 km    Převýšení: 210 m    Obtížnost: střední     Kola: mtb, treking 

Nejnižší bod: 322 m Nejvyšší bod: 532 m 
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