Malý neveklovský okruh
Základní charakteristika:
Délka: 30 km
Převýšení: 430 metrů
Největší sklon stoupání: 6%
Obtížnost: lehká, celodenní výlet
Typ kola: silniční, trekové, horské

481m n.m.

336m n.m.

228m n.m.

336m n.m.

Trasa:
Tvoršovice – Jarkovice – Konopiště – Václavice – Chrášťany – Benice – Soběšovice – Ouštice – Borovka - Tloskov –
Neveklov - Dlouhá Lhota – Tvoršovice
Popis:
Lehký okruh pro celodenní výlet. Nabízí cyklistiku po málo frekventovaných asfaltových cestách v krásném prostředí
okolí zámku Konopiště a městečka Neveklova. Kromě návštěvy zámku Konopiště a jeho zámecké zahrady neváhejte
navštívit i udržovanou zahradu zámku Tloskov. Na náměstí v Neveklově můžete využít několik restaurací
k občerstvení.

Jarkovický rybník

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.

okolí Chrášťan

Tady můžete využít několik cest, kterými projedete zámeckým parkem až k hrázi Konopišťského rybníka. Po ní se
dostanete na cestu 3. 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.
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 Panským rybníkem
kaplička v Chrášťanech
najedete na silnice II. třídy č 105. Po ní se dostanete až do Tloskova, kde po
pravé straně uvidíte vjezd do zámeckého parku, který doporučujeme navštívit. Je z něj krásný
výhled na průčelí tloskovského zámku.

zámek v Tloskovicích

kostel sv. Havla

Z Tloskova je to jen kousek do Neveklova. Vystoupáte mírný kopec podél kostela sv. Havla
a dostanete se na náměstí, kde se s výhledem na kouzelné okolí Neveklova. Můžete se
občerstvit v několika restauracích nebo cukrárnách. Od náměstí pojedete směrem na
Maršovice. U Farářského rybníka zahněte doleva a začněte stoupat na pahorky.

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.

lesní studánka

