
Neveklov a Křečovice
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Benešov

QR kód trasy

Od hotelu Atlas nebo Benica projedete zámeckým parkem kolem zámku 
Konopiště a Konopišťského rybníka. Pokud dodržíte trasu, povede vás kolem 
pěkného kostelíka Chvojen na stejnojmenném vršku. Odtud je třeba směrovat 
trasu k Neveklovu. Cesta, až na první serpentýny před Tismí, je nenáročná 
a rychle vás dovede do Neveklova, městečka, které bylo za 2. světové války 
vystěhováno, aby ustoupilo vojenskému cvičišti. Zde se můžete vrátit přes 
Dlouhou Lhotu, Tvoršovice (zde je známé golfové hřiště a zároveň rodiště 
herce Zdeňka Štěpánka), po CT 0063 přes park do Benešova. Pro zdatnější 
cyklisty je dále připravena trasa až do Křečovic, rodiště Josefa Suka, známé 
i též z filmu „Vesničko má středisková“. Zpátky do Benešova můžete jet po 
stejné trase jako do Křečovic nebo jet příjemnějšími a klidnějšími cyklotrasami 
přes klidné vísky tohoto kraje a navštívit muzeum aut ve Strnadicích. Závěr 
této cesty je opět v přívětivém prostředí hotelu Benica nebo Atlas. 



Neveklov a Křečovice 
Délka trasy: do 50 km  

Čas: 4.00–4.30 h       

Cílem tohoto celodenního výletu je  obec  Neveklov, která 
patřila pánům z Růže. Do druhé světové války byl okresním 
městem. Od roku 1942 byl však pod vládou nacistů celý 
kraj vysídlován a bylo zde zřízeno cvičiště zbraní SS. Po 
válce se tak již Neveklov stal pouhou střediskovou obcí 
a na svůj předválečný rozvoj nenavázal. Z Neveklova 
dojedete do nedalekých Křečovic, rodištěm významného 
českého hudebního skladatele Josefa Suka. V Křečovicích 
se natáčel legendární  film „Vesničko má středisková”. Vidět 
tak můžete Otíkovu chalupu, místní JZD, kam chodil pan 
Pávek s Otíkem, místní kostelík i hospodu. Na úvod cesty 
se však můžete zastavit i ve velice zajímavém a tajemstvím 
opředeném středověkém kostele 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  
mnoha tajemstvími. Říká se, že k němu vede podzemní 
chodba ze zámku Konopiště, která je 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.
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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


