Velký neveklovský okruh
Základní charakteristika:

483m n.m.

Délka: 63 km
Převýšení: 1300 metrů
Největší sklon stoupání: 14%
Obtížnost: střední, celodenní výlet
Typ kola: silniční, trekové, horské

336m n.m.
287m n.m.

336m n.m.

Trasa:
Tvoršovice – Jarkovice – Konopiště – Václavce – Chrášťany – Benice – Soběšovice – Ouštice – Borovka –
Heroutice - Netluky - Jablonná – Bělice – Stranný – Lhotka – Nahoruby - Políčany – Dubliny - Radič Osečany - Velběhy – Křečovice – Vlkonice – Spolí – Neveklov - Dlouhá Lhota – Tvoršovice
Popis:
Středně obtížný okruh vhodný pro celodenní výlet nevyhýbající se ani prudkým kopcům. Zavede Vás ke třem krásným
zámkům, ženskému trapistickému klášteru a nabídne Vám úchvatné panoramatické pohledy z vrcholků kopců na širší
okolí městečka Neveklov a střední Povltaví. Za zmínku stojí především výhledy na krajinu v obci Políčany.
Obec Tvoršovice opustíte severním směrem cestou protínající golfové hřiště. Na křižovatce s hlavní cestou č. 114 se
dáte doprava a na další křižovatce z ní sjedete vlevo směrem na Jarkovice. Podél Jarkovického rybníka se dostanete
k hranici parku zámku Konopiště.
Minete rozcestí U svaté Anny, ale už na další křižovatce uhnete doleva. S opatrností
projedete zámeckým parkem a po hrázi Konopišťského rybníka se dostanete na cestu
III. třídy od Benešova. Zahnete doleva a po krátkém úseku se na křižovatce tvaru Y
dáte doprava nahoru směrem na Václavice. Až po Chrášťany pojedete v zemědělské
krajině s bohatými výhledy na Posázaví vpravo a kopečky
Benešovské pahorkatiny vlevo.

krajina v okolí Chrášťan

V Chrášťanech na návsi odbočíte před kapličkou vlevo a cesta Vás přivede do údolí Tloskovského
potoka, kde malebné výhledy budou nahrazeny loukami a pastvinami. Často zde spatříte
pasoucí se stáda koní. V Soběšovicích zahnete doleva a po silnici, která je součástí mezinárodní
cyklistické trasy Greenway 11 Praha – Vídeň, stále v údolí
Tloskovského potoka, dorazíte až do obce Borovka. Tady před
kaplička
Panským rybníkem najedete na silnice II. třídy č. 105. Rychle jí ale
opustíte po cca 500 metrech ostrou odbočkou doprava na Heroutice. Za koňskou
farmou Vás čeká táhlé stoupání s maximálním sklonem 6% do obce Netluky.
koňská farma

zámek Jablonné n. Vltavou

Vynaložené úsilí však bude odměněno dlouhým sjezdem, prakticky až do obce Jablonná
nad Vltavou, kde můžete navštívit působivý, kompletně zrekonstruovaný zámek.
V zámecké zahradě jsou umístěny sochy německého sochaře Moldnera, jehož dílo je
možné vidět i v areálu Golfového resortu Konopiště v Tvoršovicích, ve výchozím i cílovém
bodě našeho okruhu.

Z Jablonné se od zámku vrátíte zpět stejnou cestou až na křižovatku, kde odbočíme
doprava směrem na Bělice. V této jinak malebné obci se nenechejte odradit
zhoršenou kvalitou asfaltu a pokračujte dále zvlněnou krajinou až do Stranného. Za
ním opustíte hlavní cestu vedoucí do Neveklova a odbočíme ostře doleva. Místy
zalesněná, mírně kopcovitá krajina Vás zavede až do vesničky Nahoruby. Na malé
návsi, za ostrou zatáčkou, se můžete občerstvit v příjemném hostinci U svaté Anny.

hostinec

Za cedulí značící konec vesnice doporučujeme uhnout z hlavní trasy okruhu a
odbočit doprava. Úzkou silnicí s kvalitním asfaltem v nádherné krajině se
dostanete do vesničky Poličany, kde končí všechny silnice. Do působivé krajiny je
posazen ženský trapistický klášter, vybudovaný v roce 2007. Pravděpodobně
byste těžko hledali příhodnější místo pro modlitby a rozjímání než je právě toto. A
to pouhých 60 km jižně od Prahy.
trapistický klášter

Až se dostatečně pokocháte klidem a krásou krajiny, dejte
se zpět směrem na Nohoruby. Na hlavní silnici odbočte
doprava. Po klidném rovinatém úseku a mírném sjezdu Vás čeká překvapivě ostré stoupání
do obce Dubliny. Na jejím začátku odbočte doprava a podél Velkého dublinského rybníku se
dostanete do vesničky Radíč, jejíž dominantou je krásný, kompletně zrekonstruovaný barokní
zámek původem ze 14. století.
Po úvodním stoupání od zámku se z Radíče pohodovou rovinatou cestou dostanete do
Osečan. Na jejím začátku uhnete ostře doleva na hlavní silnici II. třídy č. 105 vedoucí do
zámek Radíč
Neveklova. Tato silnice se proslavila v kultovním filmu Vesničko má středisková, když právě
po ní se kochal pan doktor při svých cestách. Vy ale při kochání nezapomínejte na obezřetnost, protože provoz na
této silnici je o něco větší, než jste byli zvyklí na předchozích úsecích okruhu. V obci Křečovice můžete zhlédnout další
scenerie známé ze slavného filmu, především kostel sv. Lukáše. Další filmově známou obcí, která Vás čeká na cestě
do Neveklova, jsou Vlkonice. Její náves si „zahrála“ ve filmu Smrt krásných srnců.
Pokud patříte k fyzicky zdatným jedincům a v Osečanech máte ještě dostatek sil, můžete
z hlavní cesty na Neveklov velmi záhy uhnout doprava a vyšlápnout si až 12% stoupání na 504
metry vysoký kopec Drahoušek. Na jeho vrcholu je postavená rozhledna se stejným jménem, ze
které je nádherný výhled na Sedlčansko a Benešovskou pahorkatinu.
V Neveklově se vydejte směrem na Maršovice. U Farářského
rybníka zahněte doleva a začněte stoupat na pahorky s výhledem
rozhledna
na kouzelné okolí Neveklova. Na začátku lesa u rozcestí Buková se
můžete odklonit doprava. Po krátké lesní cestě podél plotu vesnického stavení dorazíte
k lesní studánce s pitnou vodou. Jedná se o přírodní vodní zdroj chráněný městem
Neveklov. Kvalita vody je údajně jedinečná. Na dřevěné stěně přístřešku je nalepen její
aktuální chemický rozbor s potvrzením o zdravotní nezávadnosti. Po občerstvení se
vraťte na asfaltovou silnici a přes Dlouhou Lhotu okruh dokončíte příjezdem do Tvoršovic.

studánka

