STŘEDNÍ SEVEROZÁPADNÍ OKRUH
LEDEČ N/S - SECHOV - PODHRADÍ - JEDLÁ, rozc. - PAVLOVICE VLASTĚJOVICE - PERTOLTICE - KYSELŮV MLÝN - OSTROV - BOHDANEČ KOTOUČOV - TASICE - BĚLÁ - SYCHROV - SAČANY - VRBKA - KOZLOV OLEŠNÁ - HAMRY, rozc. - LEDEČ N/S
Délka okruhu: 42,6 km
Nejvyšší místo: Bělá-Sychrov - 562 m n.m.
Nejnižší místo: Vlastějovice - 336 m n.m.
Převýšení: 786 m
Fyzická náročnost: střední
Jízdní zručnost: nízká
Povrch: 93% asfalt, 5% polní cesta, 2% lesní cesta
Kolo: krosové
Mapa: SHOCart 1:100 000 Okolí Prahy, Posázaví, Táborsko č.209 a Českomoravská
vrchovina č.210 nebo 1:60 000 Vlašimsko č.138

Popis:
Téměř celý okruh vede po silnicích nižších tříd s minimálním provozem. Protože trasa několikrát přetíná řeku
Sázavu a její přítoky, je trochu náročnější na fyzickou kondici. Odměnou je spousta zajímavých míst a
krásných výhledů. Orientace je jednoduchá, téměř po celý okruh se můžeme nechat vést značením cyklotras č.
19, 0099 a 0096. Takže vlastní popis uvedu jen heslovitě s odkazy na zajímavá místa a změny směru:
Ledeč n/S–z náměstí po proudu po levém břehu řeky po Posázavské cyklotrase č.19
Sechov – za vesnicí zahnout doprava /19/
Podhradí – doprava přes dřevěný most! vlaková zastávka, zřícenina Chřenovického hradu /19/
Jedlá, rozc. - před vesnicí zahnout doleva /19/
Pavlovice – ve vsi doprava, za vsí rovně, hezké výhledy na Posázaví /19/
Vlastějovice - dříve těžba železné rudy; kaple sv. Maří Magdaleny: zříceninu kaple pohltil asi před 20 lety
kamenolom, kaple neexistuje! hospoda, obchod, vlaková zastávka, studánka; za vsí odbočit z cyklotrasy č.19
doprava po silnici na Pertoltice
Pertoltice – románsko-gotický kostel sv. Jiří, hospoda; na konci vsi odbočit po silnici doleva do údolí
Věžníkov – za vsí se dát doprava na cyklotrasu č.0099, prudký sjezd!!!
Ostrov – v opraveném zámečku kanceláře /0099/
Bohdaneč – gotický kostel Zvěstování P. Marie, obchod, restaurace, rozhledna Bohdanka; pod vsí u rybníka
odbočit doleva na cyklotrasu č.0096 (stoupat po silnici do kopce!)
Kotoučov - na kraji lesa odbočit doleva na lesní cestu /0096/
Tasice – sklářská huť Jakub, po silnici doprava /0096/
Bělá – na první křižovatce před hospodou odbočit z cyklotrasy doleva na polní cestu
Sychrov - projet po silnici, prudký sjezd!
Sačany - kostel sv. Jana
Vrbka - zahnout doprava na Ledeč a asi po 300m doleva do údolí
(V údolí je možno odbočit doprava na lesní asfaltku a podél Vrbeckého potoka projet kolem pstruháren,
Lacemboku a Hamerské studánky na rozcestí v Hamrech. Vynecháme osady Kozlov a Olešnou).
Kozlov - obchod
Olešná
Hamry, rozc. - po silnici podél Olešenského (Pivovarského) potoka
Ledeč - při příjezdu zajímavý pohled na Ledečský hrad, podjezd Posázavské "rychlodráhy".

Výškový profil:

