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Krakovec - Týřovice

Od gotického Krakovce se východním směrem trasa ubírá stoupáním po úzké asfaltové cestě ke Zhoři.
Význam tohoto místa a existenci zámku dává tušit neutěšený komplex budov. K jejich nedobrému
stavu přispěl čas a také ruka člověka. Pohled na malebnou vesnici Rousínov je již daleko příjemnější.
Na rozcestí k Panošímu Újezdu vítá turistu památná lípa a pak je to již jen pár šlápnutí do pedálů do
vesnice s pozoruhodnou lidovou architekturou, která byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou.
Návsi vévodí letitý kostel a zachovalá fara, mezi nimiž ční rozložitá lípa. Po průjezdu Svinařovem
následují Slabce, významné sídlo jehož dominantou je zámek s parkem, kostel sv. Mikuláše a farou.
Parametry trasy
Délka
15,5 km
Začátek
Krakovec (CT 0043 Zbiroh)
Konec
Týřovice (CT 0045 Skryje, Pod Roubíkem - Roztoky)
Značení
dobré
Náročnost
střední, těžká (v úseku Zhoř - Krakovec větší převýšení)
Nejnižší bod
315 m n. m. - Krakovec
Nejvyšší bod
467 m n. m. - Rousínov (za obcí na Svinařov)
Mapa
Rakovnicko 1:60000, Svazek měst a obcí Rakovnicka a Žaket (2006)

Popis trasy
Km Trasový bod
00,0 Krakovec (CT 0043 Zbiroh) - kulturní památka hrad Krakovec, obec v památkové
zóně hradu, hospoda U hradu, cyklotrasa vede z Krakovce po pěší KČT 0047
01,9 Zhoř - bývalý zámeček a hospodářský dvůr, rovně směrem na Rousínov
04,2 Rousínov - průjezd obcí podél západní části návsi (vlevo kulturní památky - kostel
Narození panny Marie a fara), v obci dále dvě památné lípy malolisté, vesnická
památková zóna, rodný domek pěvce Karla Buriana vpravo u silnice na Svinařov
06,6 Svinařov - na návsi vlevo kaple sv. Prokopa, na konci obce vlevo u silnice památná
vrba křehká, vpravo v remízku v polích socha Panny Marie s Jezulátkem
08,6 Slabce - na začátku obce vlevo zámecký park se sochou sv. Antonína, na křižovatce
se silnicí II/233 socha sv. Františka de Pauly, odbočka vlevo k zámku, v areálu zámku
oranžerie se sochami, vedle kostel sv. Mikuláše, před kostelem odbočka vpravo kolem
fary (kulturní památka), na hřbitově vpravo od trasy kaple Nanebevzetí Páně
10,4 Újezdec - ve stoupání na začátku obce vpravo roubená sýpka u č. p. 27 (kulturní
památka), na návsi kaplička se zvonicí, pěší KČT 3075 Marek - Skryje, most a 6031
Nezabudice, V potocích - Újezdec
10,7 Újezdec, rozcestí (CT 0046 Pustověty) - odbočka vpravo směr Hřebečníky
11,2 Újezdec, křižovatka - odbočka vpravo směr Hřebečníky
12,8 Hřebečníky - na návsi Hotel Hřebečníky, vpravo u odbočky na Šlovice zámeček s
hospodářským dvorem, před hostincem socha sv. Jana Nepomuckého, pěší KČT 1092

Povrch
asfalt
asfalt
silnice

silnice
silnice

asfalt

silnice
silnice

Skryje, kostel - Novosedly, rozcestí
15,5 Týřovice (CT 0045 Pod Roubíkem - Roztoky) - na křižovatce vpravo směrem na
Skryje
roubená usedlost č. p. 22, v obci dále roubený špýchar u č. p. 6 (kulturní památky)

Problematická místa
km 00,0 - 01,9 za obcí Krakovec strmé stoupání k samotě Zhoř

silnice

