1. Týnec nad Sázavou – Krusičany – Chářovice –
Týnec nad Sázavou


délka cca 9 km

Od informačního centra se vydejte vpravo ulicí do mírného
kopečka a pak vpravo k lesu, kterým vede cesta k místní části Kozlovice.
Tou jeďte z kopce dolů. Na konci klesání odbočte vlevo a po cca 200 m
pokračujte vpravo po hlavní silnici (cyklotrasa 0063) do Krusičan. V
obci z této silnice, přibližně 100 metrů od autobusové zastávky
zastávky, odbočte
vpravo a pokračujte po silnici přes potok a do kopce. Těsně pod
vrcholkem a křižovatkou s hlavní silnicí odbočte doprava na polní cestu
cestu,
kudy vede značená zelená turistická značka
značka, které se budete držet po
celý zbytek cesty. Tato cesta vede až k hlavní silnic
silnici v obci Chářovice. Po
ní se vydejte doleva do centra obce. Cestou minete rybník po pravé ruce.
Cca 200 m od něj odbočte doprava na cestu lesem z kopce. Ta vás
dovede až k Janovickému potoku. Přejděte přes lávku a pokračujte rovně
stezkou do protějšího stoupání. Nahoře pokračujte doleva ulicí
a vyjedete opět za informačním centrem.

2. Týnec nad Sázavou – Bukovany –
Týnec nad Sázavou


délka cca 8 km

Od informačního centra jeďte stejně jako u trasy 1 přes místní část
Kozlovice až k hlavní silnici. Po ní jeďte doleva cca 50 m a pak odbočte
doprava na nezpevněnou cestu a sledujte žlutou turistickou značku přes
les Srbínov. Od konce lesa ujeďte ještě cca 500 m a na křižovatce polních
cest odbočte vlevo. Tato cesta vás do
dovede až do obce Bukovany.
Pokračujte stále v přímém směru, až přijedete k vodní nádrži po pravé
straně. Zde odbočte doleva do kopečka a na křižovatce silnic kolem
zvoničky a kapličky po hlavní silnici v obci až k hlavní silnici směr Týnec
nad Sázavou – Benešov. Zde se vydejte doleva a na další křižovatce
odbočte doprava. Po 30 m vjeďte nalevo na nezpevněnou cestu a
pokračujte rovně, dokud nedojedete na křižovatku s další nezpevněnou
cestou. Tam odbočte doprava a pokračujte dále okolo pole cca 400 m.
Zde na rozcestí odbočte vpravo. Po této cestě se dostanete až na hlavní
silnici v obci Brodce. Zde odbočte doleva a na další křižovatce silnic zase
doleva. Po cca 90 m odbočte na stezku podél řeky, která vás zavede
k bývalému mlýnu. Od něj jeďte do kopce k hlavní silnici, kde už uvidíte
informační centrum.

3. Týnec nad Sázavou – Podělusy – Vazovnice Chleby – Chářovice – Týnec nad Sázavou

cca 9,5 km
Od informačního centra jeďte vlevo a z kopce Lipovou ulicí až na hlavní
silnici a po ní doprava přes most a dále až do Podělus (cyklotrasa č. 11
Greenway Praha – Vídeň).. Projeďte obcí a téměř na jejím konci odbočte
doprava směrem na Brejlov (červená směrovka). Před mostem přes
potok odbočte z hlavní silnice doleva na lesní cestu. Na této cestě nikam
neodbočujte. Stezka vás dovede do malé obce Vazovnice. Ve Vazovnici
na rozcestí se dejte doleva a pokračujte po této cestě k hlavní silnici obcí
Chleby. Na křižovatce s touto silnicí odbočte vlevo, před rybníkem pak

zpevněné cestě do obce Chářovice.. Na křižovatce s hlavní silnící
odbočte doleva a po zelené turistické značce pokračujte cca 250 m po
odbočte doprava a pokračujte po silnici a pak po této značce pokračujte
lesem až k Janovickému potoku. Přejeďte lávku. A pokračujte rovně do
protilehlého kopce a vyjdete v ulici Sad přátelství, kterou se dostanete
směrem doleva zpět
zp k budově informačnímu centru – stejně jako
v případě 1. trasy.

4. Týnec nad Sázavou – Pecerady – Zbořený
Kostelec – Týnec nad Sázavou


délka cca 9,5 km

Od informačního centra doprava sjeďte k hlavní silnici, odbočte doleva a
před mostem doprava. Tímto směrem se dostanete na stezku okolo
řeky, kde se připojíte na modrou turistickou značku. Po ní pokračujte až
na konec stezky. Odtud pokračujte na křižovatku, kterou vidíte před
vámi a odbočte doprava do obce Brodce. Projeďte obcí a v místě, kde se
silnice prudce svažuje k železniční trati, jeďte rovně opět po modré
turistické značce chatovou částí.
částí Cestou minete
inete rybník po pravé ruce,
přejedete železnici a po cca 550 m mezi domy vyjedete na hlavní silnici.
Zde opusťte modrou turistickou
turistickou značku, odbočte doleva a pokračujte
obcí Pecerady až do zatáčky se zvoničkou. Zatáčku projeďte a hned za
ní odbočte doprava
do
a pokračujte ven z obce a dál po nezpevněné cestě
stále rovně až na hlavní silnici obcí
obc Zbořený Kostelec
Kostelec. Zde odbočte
vlevo. Silnice
Silnice Vás zavede okolo továrny JAWA na křižovatku cest do
Týnce a na Brodce. Můžete pokračovat do kopce po silnici na Týnec a u
hřbitova odbočit doprava a po této silnici k informačnímu centru nebo
za křižovatkou sjet k řece a stejnou cestou jako na začátku trasy zpět
k IC.

5. Týnec nad Sázavou – Krhanice – Chrást nad
Sázavou – Týnec nad Sázavou


délka cca 10 km

Od informačního centra doprava sjeďte k hlavní silnici, odbočte doleva a
sledujte Posázavskou cyklistickou trasu č. 19 přes most a dál z města,
přes turistický rozcestník Holý Vrch k rozcestníku Dolní Požáry. Zde
pokračujte doleva po hlavní silnici okolo kravína do Krhanic. Cestou z
kopce minete Hostinec U Krkovičky po levé straně a v následujícím
stoupání Základní školu a fotbalové hřiště po pravé straně.
V pravotočivé zatáčce za hřištěm odbočte doleva z hlavní silnice a
pokračujte cestou mezi poli, až dojdete k okrajové části obce Chrást nad
Sázavou. Pokračujte stále v přímém směru a na konci se vydejte po
panelové cestě doprava do obce. V místě, kde se tato cesta stáčí doprava
doprava,
odbočte ostře vlevo a po 30 metrech vpravo. P
Projeďte novou zástavbou
obce. Na křižovatce cest se dejte doleva a pak okrajem lesa doprava
doprava. Po
chvíli se dostanete do Týnce, konkrétně do ulice Na Hlinkách, která Vás
vede do centra Týnce. Přibližně 60 m od Základní
ladní školy ulice odbočuje
doprava, následující křižovatkou projeďte rovně a na další odbočte
doleva.
doleva Pokračujte po této hlavní ulici přes most k informačnímu centru.
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Pěšky i na kole

Informační centrum
Klusáčkova 2
Týnec nad Sázavou
257 41
Tel: 317 729 050
Mobil:775 290 032
E-mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz
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Zajímavosti na trasách
Budova Informačního centra
Postavena roku 1812 jako továrna pro rozrůstající se výrobu týnecké kameniny. Výroba skončila roku
1865. Budovu koupil roku 1887 František Ferdinand d´Este a na přelomu 19. a 20. století ji přestavěl na
hotel. V I. polovině 20. století hotel dožíval a nepoužívané části budovy se ocitly v dezolátním stavu.
V roce 1951 správa budovy připadla MNV Týnec nad Sázavou a v roce 1959 byla předána národnímu
podniku Metaz a proběhla přestavba na Kulturní dům. Roku 2004 ho odkoupila soukromá osoba a
postupně proběhly nutné opravy i přestavby, které tuto rozsáhlou budovu proměnily ve Společenské
centrum, Informační centrum, hotel a turistickou ubytovnu.
1. trasa
Krusičany – obec patří k nejstarším místům Týnecka, ležela na křižovatce cest Keltů a Slovanů.
V roce 1943 byla obec zařazena do vojenského cvičiště jednotek SS a část obyvatel
byla vystěhována.
Chářovice - Pomník padlým v I. a II. světové válce, Kaplička sv. Jana
Obec byla také součástí vojenského cvičiště jednotek SS.
2. trasa
Bukovany – Pomník padlým v I. světové válce, zvonička
Také tato obec byla součástí vojenského cvičiště jednotek SS.
Týnecký mlýn – zmíněn v berní rule z roku 1654. V roce 1873 byla uzavřena smlouva na mletí surovin
na výrobu kameninového zboží. V roce 1948 byla na mlýn uvalena státní správa a jeho
činnost byla ukončena. V současnosti je budova v soukromých rukách.
3. trasa
Mlýn Brejlov – patřil do majetků kláštera Benediktinů, po zničení kláštera připadl pod panství
v Lešanech. Po církevních držitelích byl jediným známým majitelem rod Dolejšů, kteří
pocházeli ze starého mlynářského rodu v Březinách u Neveklova. V roce 1948 byl mlýn
znárodněn, v 80. letech prodán firmě TESLA Praha a přestavěn na rekreační objekt.
V roce 2001 byl v restituci vrácen rodině původního majitele. Současný zde funguje hotel
a výletní restaurace otevřena v turistické sezóně.
Chleby – Kaplička, zvonička
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4. trasa
Pecerady – zvonička – kulturní památka z roku 1882
Továrna JAWA - původně přádelna firmy Mautner, kterou v roce 1937 odkoupil Ing. František
Janeček, aby sem přesunul část své výroby. V roce 1938 se začalo s budováním
drátovny speciálních slitin a válcovny oceli. V roce 1945 byla továrna znárodněna.
Značka JAWA vznikla spojením slov JAneček a WAnderer – německé značky
motocyklů, na jejichž výrobu Janeček zakoupil licenci v roce 1929.
5. trasa
Krhanice – kaplička, zvonička
Chrást nad Sázavou – gotický Kostel sv. Kateřiny z I. poloviny 14. století (není přímo na trase)
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