
Projeďte se kolem Konopiště

START • CÍL (1)

START • CÍL (2)
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Benešov

Vyjíždíte od hotelu Atlas nebo Benica po červené turistické značce do zámeckého parku. 
Po 1 km dorazíte ke křížení několika cest k zámku, který můžete během této cesty také 
navštívit společně s místním medvědem Brumbasem. Poté sjedete k malebnému rybníku, 
který můžete objet zleva či zprava. Pokaždé dojedete k dřevěné lávce u přítoku do 
rybníka. Dle vyznačené cesty se napojíte na asfaltovou cestu (turistická červená) ke statku 
na Chvojenu. Tam máte možnost navštívit kostelík Chvojen (po červené), od kterého se 
můžete pokochat jedinečným výhledem na okolí. Dále se vraťte ke statku a pokračujte 

po červené turistické až k silnici. Po silnici pojedete 1 km do údolí Janovického potoka 
a po červené projíždíte malebným údolím. Zde si můžete v dřevěných přístřešcích 
odpočinout. Na konci údolíčka dojedete k silnici, která vás navede zpátky přes Vatěkov 
do Konopiště po hrázi rybníka. Pokud jste navštívili zámek již předtím, máte možnost si 
zpestřit tento výlet ještě návštěvou Růžové zahrady s velkým skleníkem. Poté se vrátíte 
zpátky na křížení turistických cest u zámku. Zpět do hotelu BENICA nebo hotelu ATLAS 
se vrátíte stejnou cestou.
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Projeďte se kolem  
zámku Konopiště

Délka trasy: 13 km  
Čas: 1.30–2.00 h       

Vhodné pro rodiny s dětmi (2.00 až 2.30 h)

Během tohoto krátkého výletu ideálního pro rodinu 
s malými cyklisty projedete historickým zámeckým 
parkem Konopiště, po němž se procházel rakouský 
arcivévoda František Ferdinand d‘Este, dědic trůnu 
Rakousko-Uherské říše. Minete velice zajímavý 
a tajemstvím opředený  středověký  kostel  sv. Jakuba 
známého jako Chvojen, kde překvapivě vedle vchodu 
můžete spatřit pro kostel velice netypickou fresku 
s obrazem slavného starověkého Ptolemaiova modelu 
sluneční soustavy, kde je Země středem vesmíru. 
Kostelík na Chvojně je opředen více tajemstvími. Říká 
se, že k němu vede vyzděná podzemní chodba ze 
zámku Konopiště. Ta je prý místy tak široká, že se v ní 
vyhnou dva jezdci na koních. A jelikož okolí Konopiště 
je podzemními chodbami protkané, nemusí jít jen 
o báchorku. Dále pak projedete příjemným a v létě 
osvěžujícím údolím Janovického potoka. 
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Pokračování na vnitřní straně

STONE BOWLING BAR
LETNÍ TERASA

SKUPINOVÉ REZERVACE • OSLAVY • VEČÍRKY
Rezervace: 736 610 374

info@bowling-benesov.cz • www.bowling-benesov.cz

ADVENTURE
GOLF Rezervace: 736 610 374 • golf@benica.cz 

www.adventuregolf-benesov.cz

Rezervace: 737 797 422
kavarna@benica.cz • www.casnakavu.eu

Tyršova ul.
BENEŠOV

OD Hvězda
Billa

Městský
úřad


