
MALÝ ZÁPADNÍ OKRUH 
LEDEČ - BOHUMILICE - PŘEMELOVSKO - PEKELSKÁ STUDÁNKA - 

HABROVČICE - HNĚVKOVICE - ZAHÁJSKÁ MYSLIVNA - ZAHÁJÍ - ŠTIČÍ - 

PODHRADÍ - JESTŘEBNICE - HABREK - OBRVAŇ - LEDEČ 

Délka okruhu: 25,1 km 

Nejvyšší místo: mezi Habrekem a Obrvaní - 481 m n.m. 

Nejnižší místo: Podhradí - 346 m n.m. 

Převýšení: 389 m 

Fyzická náročnost: nízká 

Jízdní zručnost: nízká 

Povrch: 72% asfalt, 27% lesní cesta, 1% polní cesta 

Kolo: krosové, horské 

Mapa: SHOCart 1:100 000 Českomoravská vrchovina č.210 nebo 1:60 000 Vlašimsko č.138 

 

Popis: 

Z Ledče vyrazíme po silnici kopírující levý břeh řeky Sázavy, kudy vede také Posázavská 

cyklotrasa č.19. Za strojírenskými podniky opustíme cyklotrasu a odbočíme na Bohumilice. 

Vyfuníme vesnicí. Na konci Bohumilic, kde se silnice stáčí doleva, vjedeme rovně na polní 

cestu. Ta nás provede přes osadu Přemelovsko, poblíž které by měly být dochované terénní 

nerovnosti po zaniklé tvrzi. Na křižovatce silnic odbočíme doleva a vjedeme do lesa. Silnice nás 

na chvíli vyvede z lesa u hájovny Pekelsko. Potom se dáme doprava na Hněvkovice. Opět 

vjedeme do lesa. Hned v první mírné pravotočivé zatáčce zamíříme rovně. Ze silnice sjedeme 

na asfaltku, která dříve vedla k jednomu z želivských mlýnů. Po 500 metrech mineme vlevo 

Pekelskou studánku. Po asfaltové cestě pokračujeme dále, zastaví nás až závora, která nám nad 

přehradou zatarasí cestu. Před závorou odbočíme doprava na cestu, která až do Habrovčic vede 

lesem nebo jeho okrajem. Místy je vidět i hladina želivské přehrady. Cesta ústí na silnici na kraji 

Habrovčic. Zde přejedeme rovně silnici a vjedeme mezi stavení. Ve vsi se dáme doprava a po 

asfaltové silničce vystoupáme do Hněvkovic. Zahneme-li u pošty doprava, přijedeme po chvíli 

k hospodě. My se dáme za poštou doleva. Asfaltka nás vyvede kolem kostela a fotbalového 

hřiště ven z vesnice. Na křižovatce u zemědělského družstva odbočíme doleva na hlavní silnici. 

Z té sjedeme hned na další křižovatce u hájenky Zahájí. Před hájenkou se dáme doprava. Až do 

Podhradí budeme sledovat modrou turistickou značku. Značka postupně vede přes Zahájí a Štičí. 

V Podhradí opatrně přejedeme po lávce na druhý břeh, kde přesně nad vlakovou zastávkou 

stával Chřenovický hrad. Podhradí opustíme lesní asfaltkou proti toku potoka Jestřebnice. U 

odpočívadla, kde cyklotrasa č.19 uhybá doleva, se dáme vpravo. Asfaltka nás vyvede na silnici 

z Ledče do Jedlé. Odbočíme doprava, po silnici vystoupáme nad Habrek. Po vyjetí z lesa 

odbočíme doprava. Nepojedeme do Ledče přes Habrek. Před vesnicí odbočíme doprava na 

Obrvaň. Nad a pod Obrvaní se můžeme kochat výhledy na Ledeč, Melechov a Lipnici. Do Ledče 

přijedeme kolem nádraží. Za železničním přejezdem, před poštou odbočíme doprava. Řeku 

přejedeme po betonové lávce pro pěší. Za lávkou se napojíme vlevo na silnici, po které jsme na 

začátku opouštěli město. 

 

http://www.kolemledce.7x.cz/pekelska
http://www.kolemledce.7x.cz/chrenovicky-hrad


 
 

 

 

VÝŠKOVÝ PROFIL:  
 


