
Tip na cyklovýlet s dětmi 

Lokace: okolí Benešova 

Aneb výlet za nejlepší zmrzlinou na okrese 

Léto vrcholí a dokládá to nejen srpnový list kalendáře, ale také rtuť teploměru, která se šplhá 

daleko přes třicet stupňů celsia.  I když se to při pohledu z okna zdá být nerozumné, zkuste 

namotivovat děti, vynést kola a vydat se přírodou na výlet. Uvidíte, že v sedle bicyklu lze 

vydržet, že stromy vám za odměnu dopřejí potřebný stín a pofukující větřík ochladí.  

Lákadlem pro zbytek rodiny může být vyhlášená bystřická zmrzlina. Po cestě vás potěší 

pěkná, stínem chráněné hřiště, přírodní rybník, atraktivní letiště s občerstvovnou a na závěr 

konopišťský park, opět s hřištěm, hospůdkou, oborou… ideální kombinace ☺ 

Z Benešova vyrazíme kolem vlakového nádraží,  přes nově opravený most nad kolejemi, dále 

ulicí Křižíkova až téměř úplný okraj Benešova. Na poslední odbočce před nájezdem na silnici 

E55 zahneme doleva a po nefrekventované silnici vyšlapeme do vesničky Mariánovice. Zde 

se nabízí udělat první pauzu, napít se, vydechnout po psychicky náročnější části výletu (bylo 

nutno opustit město a jet podél silnice) a prohlídnout si koníky na místním statku. Pak nás 

čeká pěkný sjezdík až k mostu přes železniční koleje, za kterým zahýbáme doprava a krosíme 

prašnou cestou, kde podle roční doby jsou buď louže nebo díry. Necháme děti, aby se 

vydováděly v dírách, přejížděly je, přeskakovaly, cákaly kolem sebe a asi po osmi stech 

metrech přijedeme k prvnímu hezkému hřišti. Možnost další pauzy. Je zde houpačka, 

skluzavka, velké pneumatiky zabudované v zemi určené k podlézání a přelézání a je zde opět 

stín. Pak pokračujeme do vesnice Mokrá Lhota. Vydáme se k hlavní silnici směr Bystřice a 

v pravotočivé zatáčce zahneme doleva do polí. Čeká nás mírné dvě stě metrové stoupání a pak 

už valíme nezpevněnou cestou uprostřed polí. Po kilometru se nám odhalí další postupný cíl, 

vesnice Líšno. Hned na kraji vsi, po levé straně, se nachází krásné hřiště s hracími prvky 

z dob našeho mládí, rozumějme osmdesátá léta. Rozhodně doporučuji. Je tu houpací 

pneumatika na stromě, obrovská otáčecí koule, skluzavka, tři houpačky, prolézačka, kde se 

děti prolezou jako netopýři, atd.  Máme ujetých pěkných deset kilometrů, čas vybalit 

svačinku. Potom se nabízí rychlý únik do Bystřice  rovnou na zmrzlinu, pokud zbývají síly, 

můžete vyšlápnout k pěknému, přírodnímu Oborskému rybníku, který je ze hřiště vzdálený 

necelé tři kilometry. Vede k němu pěkná cesta listnatým lesem a můžete se v něm bez obav 

vykoupat. Vydáte se po silnici směrem na Kopaniny a po cca čtyřech stech metrech odbočíte 

doprava mezi stromy. Pokračujete necelých dvě stě metrů a zahýbáte doleva a pak už šlapete 

stinnou pěšinkou rovnou k rybníku.  

Po vykoupání je nejvyšší čas dojet na slibovanou zmrzlinu do Bystřice. Z Oborského rybníka 

do Bystřice vede několik cest. Buď se vydáte zpět po svých stopách, v Líšně minete zámeček 

schovaný v bujné zahradě a po silnici dojedete do Bystřice, nebo  od rybníka vyšlapete 

stoupání k silnici vedoucí  do Líštěnce a zde sjedete Líštěneckou cestou až na bystřické 

náměstí, do hospody u Hlaváčků. A zde si konečně pochutnáte na vyhlášené zmrzlině. 

Z Bystřice vyjedete směrem na Nesvačily, podjedete silnici E55 a zahnete doleva do kopce a 

po kilometru zastavíte u letiště v Nesvačilech. Točí zde pivo a malinovku a letadla vzlétají a 

přistávají poměrně často. Jakmile se nabažíte letadýlek, sednete na kolo a vydáte se směrem 

zpátky do Bystřice. Na začátku rozjezdové dráhy pro letadla zahnete doleva, jedete po 

zpevněné cestě mezi poli, stáčíte se doprava a sjíždíte ke golf resortu Tvoršovice a dále až 

k silnici 114 směr  Tisem. Přejedete ji a stoupáte polní cestou  až na Chvojen. A z Chvojenu 



sjedete do konopišťského parku, kde si můžete prohlídnout krásný zámek, zrelaxovat na 

hřišti, u piva v hospodě Stará myslivna, kde jsou i dvě houpačky a krásná obora s muflony, 

srnkami a jeleny…a pak už se jen spokojeně přesunete do Benešova, na tachometru 25km,  

plni dojmů z rodinného výletu.  
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