
Za krásami okolí Tvoršovic 
 
Základní charakteristika: 
Délka: 35 km  
Převýšení: 850 metrů 
Největší sklon stoupání: 9% 
Obtížnost: lehká, celodenní výlet 
Typ kola: horské, trekové  
 
Trasa: 
Tvoršovice – Jarkovice – Konopiště – Chvojen – Kožlí – Přibyšice – Chvojínek – Neštětická hora – 
Dubovka – Neveklov – Dlouhá Lhota – Tvoršovice.  
 
Popis:  
Nenáročný okruh vhodný pro celodenní výlet. Mezi návštěvami konopišťského 
zámeckého parku a města Neveklova budete projíždět krásnou krajinou. První část 
okruhu vede převážně po lesních stezkách kolem zříceniny hradu Kožlí a kopce 
Chlumu. Od obce Dubovka trasa vede po nefrekventovaných asfaltových cestách 
s panoramatickými výhledy na okolí Neveklova, Dlouhé Lhoty a Tvoršovic. Za návštěvu 
stojí i rozhledna na vrcholu Neštětické hory a žízeň můžete zchladit vodou v lesní 
studánce nad Neveklovem. 
 

Z Tvoršovic vystoupáme severním směrem k silnici druhé třídy č. 114, na té 
odbočíme doprava a hned na další křižovatce odbočíme doleva a 
dostaneme se do vesnice Jarkovice. Projedeme se po břehu Jarkovického 
rybníka, hned za hrází silnice uhne doleva a dovede nás na úbočí 
zámeckého parku Konopiště. Budeme se držet cesty až k rozcestí u sv. Anny, 
kde odbočíme doleva. Zámeckým parkem projedeme až ke Konopišťskému 
rybníku, který objedeme po červené turistické značce. Po přejezdu hráze 

nepřehlédněte odbočku červené značky, cesta uhýbá ostře doprava a po cca 100 metrech nás přivede 
na asfaltovou cestu vedoucí do vesničky Chvojen. Na vrcholku se u vesnického statku dáme doprava a 
polní cestou mírným kopcem vystoupáme až k malebnému kostelu sv. Jakuba.  
 

Na rozcestí cesta odbočuje doprava. Vede však přes bažantnici, do které je vstup zakázán. 
Tento problém vyřešíte tím, že pojedete dále rovně až na konec lesa, kde odbočíte 
doprava na nenápadnou lesní cestu a celou bažantnici tak objedete. Cesta vás dovede na 
silnici č. 114, na které odbočíte doprava. Po asi 200 metrech se dostanete k odbočce 
cyklotrasy č. 0063. Odbočíte na ní doprava a dáte se působivou lesní cestou podél 
Janovického potoka směrem ke zřícenině hradu Kožlí ze 14. století. 

 

Přístup k rozvalinám hradních zdí vede od odpočívadla po úzké lesní pěšině, 
která není vhodná pro jízdu na kole. Za odpočívadlem proto zahnete opět 

doprava a dáte se po asfaltové lesní silnici, po které se 
dostanete na paseku s krásně zrekonstruovaným 
mlýnem. Od něj je cesta lemována alejí listnatých 
stromů. Na křižovatce s hlavní cestou opustíte cyklostezku a zahnete ostře doleva 
na lesní cestu vedoucí po úbočí kopce Chlum. Alternativou této trasy je červená 
turistická stezka nenápadně odbočující ze zmiňované aleje. Cesta je hůře 
cyklisticky sjízdná, ale nabízí možnost hledat vchod do jeskyně zvané Taverna. Ta 
je asi 10 metrů hluboká a zakončená jezírkem s temně červenou barvou. Nezvyklé 
zbarvení vody je podmíněno vysokým obsahem oxidů kovů a původní horniny 
bohaté na uran. Původ jeskyně je nejistý a šíří se o ní řada pověstí. 
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Obě trasy pak vedou na křižovatku v osadě Přibyšice - tu přejedete rovně směrem na 
Neštětice. Brzy narazíte na odbočku žluté turistické značky vedoucí na vrchol 
Neštětické hory, na kterém je postavena 16 metrů vysoká betonová rozhledna. Pro 
cyklisty není vhodné držet se žlutého turistického značení, lepší je jet po šotolinové a 
kamenité cestě, která nás po překonání 130 výškových metrů dovede k vrcholu. 
Rozhledna byla vybudována v roce 1927 na počest krutě potlačeného selského 
povstání z roku 1627. Neštětická hora je taktéž opředena řadou legend. V lesích 
v okolí se prý v dávných dobách nacházela studánka, která se třpytila zlatem a na jejím 

břehu rostla vrba se zlatými větvemi. Kolem se potulovaly slepice z obce Chvojínek, v jejichž žaludcích 
pak obyvatelé nacházeli zlato. Další legenda praví o hlavě zlatého koně, kterou zlatokopové jednoho 
dne odkryli na Neštětické hoře. Jeden z horníků však zaklel a hlava se propadla dvakrát tak hluboko. 
V současné době je však rozhledna v neudržovaném stavu a zarostlá lesním porostem. Rozhled je tak 
omezen pouze jihozápadním výsekem. Za hezkého počasí je možné na horizontu spatřit rozhlednu 
Drahoušek u Osečen.  
 

Po sjezdu z Neštětické hory nezapomeňte navštívit malou obec Chvojínek, 
jejíž dominantou je kostel sv. Václava. Od něj jsou krásné výhledy na okolí 
Neveklova. Po výjezdu z obce zahnete na hlavní silnici doleva a po pár 
metrech na rozcestí Roháč doprava. Dostanete se tak na polní cestu, po 
které vystoupáme na okraj lesa, po jehož úbočí sjedete do vesnice Dubovka. 
Odtud po asfaltové silnici dojedete do Neveklova.  

 
Hned na první větší křižovatce odbočte doleva směrem na Maršovice. U 
Farářského rybníka zahněte doleva a začnete stoupat na pahorky 

s výhledem na kouzelné okolí Neveklova. Po 
serpentině v polích se dostanete do lesa. Na 
jeho začátku nepřehlédněte rozcestí Buková 
(před plotem venkovského stavení). Dejte se 
doprava lesní cestou. Po pravé straně minete 
malý lesní rybník a hned potom před sebou spatříte studánku s pitnou 
vodou. Jedná se o přírodní vodní zdroj chráněný městem Neveklovem. 

Kvalita vody je 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 se vrátíte do Tvoršovic. 
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