Maršovický okruh
Základní charakteristika:
Délka: 40 km
Převýšení: 620 metrů
Maximální sklon stoupání: 9%
Obtížnost: střední, celodenní výlet
Typ kola: silniční, trekové, horské

492m n.m.
336m n.m.

336m n.m.

Trasa:
Tvoršovice – Bezejovice – Dlouhá Lhota – Neveklov – Záhoří – Mstětice – Řehovice – Maršovice – Strnadíce –
Sedlečko – Šebáňovice – Mrvice – Vrchotovy Janovice – Slavkov – Božkovice – Drachkov – Petrovice – Nesvačily –
Tvoršovice
Popis:
Okruh je nazván podle malebné obce Maršovice, nacházející se pahorkaté krajině Benešovska. Panoramatické
výhledy na město, jehož dominantou je kostel Zvěstování Panny Marie z 18 století, jsou hlavním lákadlem okruhu.
Neméně krásné jsou však výhledy na Neveklov a nutností je i zastávka u novogotického zámku Vrchotovy Janovice.
Okruh začíná jižním výjezdem z Tvoršovic, kde musíte překonat 6%
stoupání. Na první křižovatce odbočíte doprava směrem na obec
Bezejovice, ke které včak neodbočíte, ale za autobusovou zastávkou
zatočíte doprava na Neveklov.
Farářský rybník

Pojedete táhlým stoupáním přes obec Dlouhá Lhota. Je dlouhé asi
Dlouhá Lhota
8km a ve středním úseku krátce dosahuje až 9% sklonu. Nastoupanou výšku rychle ztratíte
sjezdem přes les až na louky s krásným výhledem na Neveklov. Ten však ponecháte po své pravici, protože hned za
prvními staveními a malým Farářským rybníkem odbočíte ostře doleva a dáte se mírným stoupáním směrem na
Sedlčany. Tato cesta je součástí mezinárodní cyklotrasy Greenway Praha – Vídeň.

okolí Mstětic

Po jednom a půl kilometru ji však opustíte odbočkou
doleva, směr Maršovice. Projedete obcí Záhoří, na
jejímž konci nesmíte minout odbočku doprava.
Dostanete se na relativně úzkou silnici, která vás přes
okrajovou část obce Mstětice a přes obec Řehovice
okolí Maršovic
dovede až do Maršovic. Na konci obce Mstětice u
restaurace „ Bundeswehr u Cigyho“ ale musíte zahnout do kopce doprava.

Úsek od Záhoří po Maršovice je jednoznačně nejkrásnější částí
okruhu. Nabízí vše, co od kvalitní cyklistiky očekáváte. Silnici
s kvalitním asfaltem, prakticky žádným provozem a krásné
výhledy na okolní obilné pole, lesy a posléze i na městečko
Maršovice. Na jeho návsi doporučujeme odbočit doprava, na
úzkou uličku stoupající po úbočí kostela, který si tak můžete
detailně prohlédnout. Na křižovatce se pak dejte znovu doprava,
kaplička u Maršovic
směrem na Strnadice. Na kopci za touto vesničkou se nenechte
zlákat odbočkou doleva, která slibuje kratší cestu do Vrcholových Janovic. Když pojedete rovně,
tak za horizontem se vám za odměnu otevře panoramatický výhled na vesnici Sedlečko a především na Velký
sedlečský rybník.
Po krásném sjezdu k rybníku odbočte doleva, abyste
projeli Sedlečkem a kolem dalšího Sedlečského rybníku
se dostali do Šebáňovic a přes Mrvice do Vrchotových
Janovic. Dominantou této obce je veřejnosti přístupný
zámek s krásnou zámeckou zahradou, kterou začátkem
20. století zušlechtila baronka Sidonie Nádherná.
Velký sedlečský rybník
kostel v Maršoviceích

zámek Vrchotovy Janovice

Pokud budete mít ještě dostatek sil a času, můžete se vydat po naučné stezce Po
stopách Sidonie Nádherné, která spojuje obce Vrchotovy Janovice a Olbramovice.
Stezky vedou po tradičních polních cestách a proto nejsou vhodné pro silniční kola.
Náš okruh částečně kopíruje naučné stezky, když vede
kolem rybníku Zrcadlo a Zrcadelský mlýn do Slavkova.
V tomto úseku prosím počítejte s horší kvalitou asfaltu.
Posléze se okruh stáčí severně a mírně zvlněnou krajinou plnou polí a luk, přes obce
Božkovice, Drachkov, Petrovice a Nesvačily, vás dovede zpět do Tvoršovic.
okolí Tvoršovic

okolí Tvoršovic

