0046

Pustověty - Újezdec

Trasa vychází z rozcestí cyklostezky č. 303 Rakovník - Křivoklát a cyklistická trasa 0047 zajišťuje
napojení na cyklistickou trasu 201 Rakovník - Praha (Děvín, rozcestí). V Pustovětech lze také zkusit
jízdu na koni. Zdejší turistická jízdárna nabízí i několikadenní putování na koních nebo ve voze
taženém koňmi. Za obcí následuje poměrně příkré stoupání k vrchu Radlice. Z 283 m n. m. v
Pustovětech se asi po 2 km dostáváte na výšku 400 m. Po průjezdu Lašovicemi a po okraji Všetat se
cyklotrasa napojuje na křižovatce jižně od Pavlíkova na poměrně frekventovanou silnici II/233 a po ní
vede přes Panoší Újezd až ke křižovatce za Malými Slabcemi. Pokračuje směrem na Hřebečníky po
silnici II/201 a až něco víc než 1 km před obcí odbočuje k Újezdci, který je místem zajímavé a hodnoté
lidové architektury. Ještě před Újezdcem trasa končí když se napojuje na cyklistickou trasu 0044
Týřovice - Krakovec. Nelze jinak než konstatovat, že je možné dostat se z Pustovět zajímavějším i
bezpečnějším způsobem po polních a lesních cestách přes Skřivaň a Novosedly. Leč cesta tudy však
není značena a menší je i komfort jízdy po nerovném povrchu.
Parametry trasy
Délka
15,9 km
Začátek
Pustověty (CT 303 Rakovník - Křivoklát, CT 0047 Děvín)
Konec
Újezdec (CT 0044 Týřovice - Krakovec)
Náročnost
střední (těžká v úseku Pustověty - Lašovice, vrch Radlice velké převýšení)
Nejnižší bod 283 m n. m. - Pustověty
Nejvyšší bod 478 m n. m. - Panoší Újezd, křižovatka Rousínov
Povrchy
silnice II. a III. třídy

Popis trasy
Km Trasový bod
00,0 Pustověty - rozcestí v obci (CS 303, CT 0047) směr Lašovice pod železniční viadukt,
v obci hostinec, Turistická jízdárna Pustověty, pěší trasy KČT 0040 Rakovník –
Křivoklát a 1004 V Potocích, rozcestí (Nezabudice) - Kladno
03,6 Lašovice - na okraji obce vpravo dřevěný kříž, na návsi zvonička a hostinec,
ve stoupání za obcí vpravo u silnice socha sv. Jana Nepomuckého
05,4 Všetaty, křižovatka Pavlíkov - Všetaty - Lašovice - odbočka vlevo směr Všetaty,
v obci vlevo na rozcestí socha Panny Marie s Ježíškem a poněkud dále ve dvoře
bývalý a dnes zchátralý zámeček, po sjezdu k rybníku na jeho kraji vpravo památný
dub letní, za obcí vlevo na rozcestí s polní cestou dřevěný kříž
07,7 Pavlíkov, křižovatka Pavlíkov - Tytry - Panoší Újezd - nájezd na silnici II/233,,
rovně směr Panoší Újezd
09,3 Panoší Újezd - průjezd obcí, na návrší vpravo před obcí kostel Nanebevzetí Panny
Marie, vpravo nahoře v obci hostinec v bývalé sokolovně, úplně na konci obce vpravo
kříž, v křižovatce na Rousínov (za obcí) památník zemědělské reformě
12,8 Slabce, křižovatka Hřebečníky - Slabce - nájezd na silnici II/201 doleva směr
Hřebečníky, před křižovatkou vlevou rozcestí na Malé Slabce kříž na bílém dórském

Povrch
silnice

silnice
silnice

silnice
silnice

silnice

sloupu (vyhledejte pověst o Zrzavém ďáblovi)
15,4 Hřebečníky, křižovatka Újezdec - Hřebečníky - doprava směr Újezdec, v
křižovatce kříž

silnice

15,9 Újezdec, rozcestí - před obcí (CT 0044), v obci roubená sýpka (kulturní památka), silnice
zvonička a za obcí při cestě na Šlovice kříž a vedle něj kamenný smírčí kříž, v obci pěší
trasy KČT 3075 Marek, hájovna - Skryje, most a 6031 V Potocích, rozcestí
(Nezabudice) - Újezdec

Problematická místa:
km 00,0 - 02,2 stoupání z Pustovět k vrchu Radlice
km 05,4 - 15,4 jízda po silnicích II. třídy

