K zámku Jemniště
Základní charakteristika:
Délka: 33km
Převýšení: 540 metrů
Největší sklon stoupání: 7%
Obtížnost střední, jednodenní výlet
Typ kola: silniční, trekové, horské

531m n.m.
336m n.m.

336m n.m.

Trasa:
Tvoršovice – Nesvačily – Bystřice – Líšno – Kopaniny – Pozov - Postupice – Jemniště – Postupice - Pozov – Kopaniny Líšno – Bystřice – Nesvačily - Tvoršovice
Popis:
Celodenní výlet kombinující cyklistiku v pěkném prostředí s návštěvou
zámku Jemniště a okolního zámeckého parku. Okruh vede po málo
frekventovaných asfaltových cestách III. třídy. Profil trasy má vzhled
„velbloudích hrbů“, což znamená, že tam i zpět budete muset překonat
táhlé stoupání s vrcholem ve vesničce Kopaniny. Trasa vede malebnou
lesnatou krajinou přírodního parku Džbány - Žebrák. Rovinatý úsek mezi
vesnicemi Kopaniny a Pozov vám nabídne panoramatické výhledy na okolní
zemědělskou krajinu.
Zámek Jemniště se zámeckým parkem je velmi krásný a působivý. Doporučujeme vám si předem objednat piknikový
koš v restauraci Cafe Custoza, jehož obsahem je i deka, polštáře a příbor. Odpočinkový piknik v zámeckém parku je
nevšedním zážitkem a vzpruhou před zpáteční cestou do Tvoršovic.

zámek Líšno
historické foto

Z Tvoršovic vystoupáme jižním směrem cestou mezi golfovým hřištěm. Na první křižovatce
odbočíme doleva směrem na Nesvačily. V centru obce, u autobusové zastávky, uhneme
doleva a kolem benešovského letiště se podjezdem pod hlavní cestou E55 dostaneme do
městečka Bystřice. Za kolejemi se dáte druhou odbočkou doleva a po břehu Splavského
rybníka dojedete do obce Líšno.

Vilovou zástavbou se dostanete až na křižovatku s cestou II. třídy č. 111. a odbočíte opět doleva. Pojedete kolem
zahrady líšeňského zámku, který však není přes hustý porost vidět. Nezastavujte, protože zámek není veřejnosti
přístupný. Na konci Líšna opustíte cestu č. 111 odbočkou doprava, kde začíná stoupání
podél dřevěného plotu obory Louže. Po levé straně minete drobný památník Čeňka
Vincenze Daňka, významného českého průmyslníka z 19 století, jehož firmy se později
staly základním kamenem koncernu ČKD.
Lesem budete stoupat až do vesničky Kopaniny, kde odbočíte doleva a opět podél plotu
obory se po rovince dostanete do obce Pozov. Tady odbočíte doprava a hned poté doleva.
kostel sv. Martina
Opustíte lesnatou krajinu a mezi poli, dlouhým sjezdem po cyklostezce 0069, dojedete do
Postupic. Ty vás přivítají náměstím Svatopluka Čecha s hezkým kostelíkem sv. Martina. Odbočíte doleva a pořád po
hlavní cestě, podél starého kina, začnete stoupat až k železničnímu přejezdu na konci obce. Po krátkém sjezdu opět
vystoupáte do obce Ječniště, kde se odbočením doleva dostanete k zámku a zámeckému parku.
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