Na hrad Zbořený Kostelec
 délka 4 km
zřícenina hradu Zbořený Kostelec - původně Kostelec
nad Sázavou. Nejstarší zmínka pochází z roku 1341.
K nejvýznamnějším majitelům patřil Jan Sádlo ze
Smilkova, rádce Václava IV. V roce 1462 dobyla hrad
vojska Jiřího z Poděbrad a od té doby chátral.
Od Informačního centra (IC) jděte po modré
značce směrem přes most a za železničním přejezdem
odbočte doprava. Na autobusovém nádraží naleznete
turistický rozcestník. Odtud pokračujte směrem na
Holý vrch. Na tomto rozcestí tras jděte po červené
zhruba 1km. Tato trasa přetíná silnici, kterou přejděte
a za mostkem začíná samotný výstup na hrad a to po
zelené značce. Tento výstup není vhodný pro kolo a
kočárek. Ke zpáteční cestě můžete využít lávku přes
řeku Sázavu a obcí Zbořený Kostelec dojdete do Týnce
nebo jít po silnici, která je ovšem dost frekventovaná.

Na Gryblu a Panskou Skálu
délka 11 km (zpět vlakem) - 17 km – 13 km
(zpět vlakem)
Grybla je přírodní rezervace, ve které je možné vidět
bukové porosty s přirozeným podrostem.
Opět jdete od IC po modré značce jako v případě
prvního výletu, ale od rozcestníku Holý vrch
pokračujte stále po modré až k rozcestníku Panská
skála. Odtud vede k vyhlídce červená značka. Zpět je
možné jít třemi způsoby. 1. Pokračujte dál po modré
značce další cca 2 km na rozcestí u Hornopožárského
zámku, který dnes slouží jako myslivna. Odtud můžete
pokračovat po červené buď 1,5 km do Prosečnice a
odtud vlakem do Týnce nad Sázavou nebo 2. po
červené značce opačným směrem na Dolní Požáry a
odtud po modré značce do Týnce nad Sázavou. 3. Po
žluté přes Vlčí rokli do Prosečnice a odtud vlakem do
Týnce nad Sázavou.


Do štoly Halíře a vlakem zpět
 délka 16 km
Štola Halíře patří k jedné ze tří štol, které jsou
otevřeny v okolí Jílového u Prahy. Tato štola byla
ražena koncem 40. let 20. století. Je tedy ukázkou
moderního způsobu těžby zlata.
Od IC jděte po stejné trase jako u druhého výletu.
Od rozcestníku Panská skála pokračujte po červené

směrem na Kněží horu a Halíře. Ve štole je celoročně
teplota 8°C, je tedy vhodné mít sebou vhodné oblečení.
Otevřena je duben – říjen v So, Ne a sv 10 – 17 hod. Po
prohlídce pokračujte po zelené značce na vlakové
nádraží v Jílovém u Prahy, odkud se dostanete zpět do
Týnce nad Sázavou.
Další informace o štole najdete na webu
http://muzeumjilove.cz/Stola-Halire.aspx
nebo
na
telefonním čísle 241 950 791.

Na Neštětickou horu a do Neveklova
 délka 16 km (zpět autobusem)
Neštětická hora má velký regionální význam. V roce
1627 zde došlo k potlačení místní selské rebelie. Ke
třísetletému výročí na něm byla postavena rozhledna.
Z hory je krásný výhled směrem na Týnec nad Sázavou.
Na ostatní okolí by byl, kdyby vrcholek hory nebyl
zarostlý. Vzhledem k technickému stavu je vstup na
vlastní nebezpečí, není však nemožný.
Neveklov je nevelké město s řadou historických
budov. Město, stejně jako jiné vesnice okolo Týnce nad
Sázavou, bylo za II. světové války součástí vojenského
cvičiště SS a bylo vystěhováno.
Od rozcestníku pod kostelem sv. Šimona a Judy
nedaleko od IC jděte po zelené turistické značce přes
Chářovice, Chrášťany a Černíkovice, asi 10 km, ke
křižovatce s červenou trasou. Tou pokračujte k dalšímu
rozcestníku (Neštětice – bus). Odtud jděte po žluté
značce, která vede přímo k rozhledně. Od rozhledny
pokračujte po této značce na rozcestí Roháč a odtud po
červené do Neveklova. Doprava zpátky je možná
autobusem přímo do Týnce, který ale nejezdí tak často,
nebo autobusem s přestupem v Benešově. Pro zdatné
turisty je tu možnost pokračovat zpět do Týnce dle
značení cyklotrasy č. 11 Greenway Praha – Vídeň přes
Tloskov, Soběšovice, Dunávice, Chleby a Podělusy. Tato
varianta obnáší prodloužení výletu o 13 km a celý úsek
vede po silnici.
Více informací o městu Neveklov a Neštětické hoře
najdete na webu www.neveklov.cz nebo na telefonním
čísle 317 741 207.

Na Konopiště a do Benešova a busem zpět
 délka 10 km
Zámek Konopiště je známý hlavě jako sídlo Františka
Ferdinanda d´Este. Tento zámek, původně hrad, pochází

ze 13. století. Během století byl několikrát
přestavován. Současná podoba pochází z konce 19.
století.
Nejstarší zmínka o městu Benešov pochází ze 13.
století. Byl zde založen minoritský klášter, který byl ale
vypálen v 15. století husity a zůstaly z něj jen dvě
gotická okna, která jsou dominantou města dodnes.
Dále se v městě nachází Muzeum Podblanicka a
Císařský salónek na nádraží, který sloužil jako čekárna
pro Františka Ferdinanda d’Este.
Od rozcestníku pod kostelem sv. Šimona a Judy
nedaleko od IC jděte po žluté turistické značce. Té se
držte po celou cestu. Poblíž cesty u Úročnice je možné
spatřit vojenské pozorovatelny z II. světové války.
V létě jsou ale špatně vidět kvůli rostoucí zeleni.
Po prohlídce zámku a přilehlého parku můžete
pokračovat dále po červené nebo po žluté značce do
Benešova, odkud se můžete do Týnce nad Sázavou
vrátit autobusem.
Další informace o zámku Konopiště najdete na
webu
http://www.zamek-konopiste.cz/
nebo
na
telefonním čísle 317 721 366. Informace o Benešově
můžete najít na webu http://www.benesov-city.cz
nebo telefonním čísle 317 726 004.

Do Zlenic, na Dubou a do Poříčí
 délka až 40 km
V Poříčí nad Sázavou se nachází románský kostel
sv. Petra a Pavla, který je možné nalézt poblíž vlakové
zastávky a barokně přestavený kostel sv. Havla u řeky
Sázavy. Dále je zde k vidění pamětní deska
připomínající Žižkovo vítězí.
Hrad Zlenice byl založen kolem roku 1300, ale již
v polovině 15. století je uváděn jako zbořený. Hrad je
dějištěm románu „Zločin na Zlenicích hrad L. P. 1318“.
Na hradě Dubá sídlila větev rodu Benešoviců,
páni z Dubé. Z tohoto rodu pocházel také známý husita
Jan Roháč z Dubé.
Cestou je možné navštívit hrad Zbořený
Kostelec.
Od IC jděte stejně jako v prvním výletu po modré
k rozcestníku Holý vrch, kde odbočte na červenou
trasu. U rozcestníku Zbořený Kostelec můžete po
zelené značce vystoupat ke zřícenině stejnojmenného
hradu a pak se vrátit zase k červené trase, která vás
dovede přes samotu Ledce s kostelem sv Bartoloměje a

obece Nespeky, Čerčany a Čtyřkoly ke zřícenině
Zlenice. Odtud pokračujete po stejné značce do
Hvězdonic. Ve Hvězdnicích je možnost nastoupit na
vlak a s přestupem v Čerčanech dojet zpět do Týnce
nad Sázavou. Další variantou je z Hvězdonic
pokračovat po žluté turistické značce 8 km zpět do
Čerčan. Cestou je možné navštívit zříceniny hradů
Dubá a Ondranec. Z Čerčan se do Týnce nad Sázavou
dostanete buď vlakem, nebo po zelené značce 4 km
směrem na Poříčí nad Sázavou a odtud po modré
značce 10 km do Týnce nad Sázavou.

Úročnici a Žabovřesky k rozcestníku Plíhalův mlýn.
Odtud po červené značce přes Racek a Vidlákovu Lhotu
do Poříčí nad Sázavou. Odtud můžete do Týnce nad
Sázavou vlakem nebo od železniční zastávky pokračovat
po modré značce zpět do Týnce.
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Do Benic a Netvořic
 délka 15 km
Benice jsou bývalá tvrz, nyní barokní statek. Nachází
se zde také hřebčín FAVORY. Prohlídka stájí je možná
pouze při zájmu 5 a více osob.
Netvořice jsou městys založený ve 13. století.
Během II. světové války byl vystěhován kvůli zřízení
německého vojenského cvičiště. V městysi se též
nachází městské muzeum a Muzeum motocyklů JAWA,
které je otevřeno během letních měsíců.
Od rozcestníku pod kostelem sv. Šimona a Judy
nedaleko od IC jděte po zelené turistické značce přes
Chářovice do Chrášťan. Na rozcestí za obcí odbočte na
modrou turistickou značku a po 2 km dojdete na statek
Benice. Odtud pokračujte dalších 5 km do Netvořic,
odkud můžete do Týnce nad Sázavou dojet autobusem.
Případně se po prohlídce městyse můžete stejnou
trasou vrátit k hlavní silnici a přes Dunávice a Chleby
dojít do Týnce podle cyklistického značení trasy č. 11
Greenway Praha – Vídeň.
Více informací o statku Benice najdete na webu
www.favory.cz nebo na telefonním čísle 724 054 267.
Webové stránky městyse Netvořice jsou
www.netvorice.cz. Telefonní číslo do Muzea motocyklů
JAWA je 737 230 297.

Cesta Měsíčním údolím
 délka 21 km
Jedná se o výlet údolím Konopišťského potoka.
Nachází se zde stejnojmenná trampská osada založená
počátkem 20. století. Měsíční údolí leží mezi obcí Racek
a Poříčím nad Sázavou.
Od rozcestníku pod kostelem sv. Šimona a Judy
nedaleko od IC jděte po žluté turistické značce přes
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