
Konopišťský okruh 
 
 
Základní charakteristika:  
Délka: 11 km 
Převýšení: 190 metrů 
Největší sklon stoupání: 6% 
Obtížnost: lehká, půldenní výlet 
Typ kola: horské, trekové 
 
 
Trasa: 
Tvoršovice – Jarkovice – Konopiště – Chvojen - Tvoršovice 
 
Popis:  
Nenáročný okruh vhodný pro půldenní výlet s výhledy na zámek Konopiště, 
zámecký park i okolí Tvoršovic. Výlet je vhodné doplnit návštěvou v Růžové 
zahradě zámeckého parku. Vstup je možný pouze pěšky s vedením kola. 
Zájemci mohu samozřejmě navštívit i zámek Konopiště. Na okruhu je krásný 
výhled od kostela sv. Jakuba ve vesnici Chvojen. 
 
Z Tvoršovic vystoupáme cestou mezi golfovým hřištěm severním směrem až k silnici druhé třídy č. 114. 
Na té odbočíme doprava a zdržíme se jen krátce, protože hned na další křižovatce odbočíme doleva a 

mírným klesáním se dostaneme do vesnice Jarkovice. Projedeme se po břehu 
Jarkovického rybníka a hned za hrází silnice uhne doleva a dovede nás na 
úbočí zámeckého parku Konopiště. Ten nabízí celou řadu cest a stezek, 
kterými si můžete park projet. Jen musíte 
dát pozor na pěší turisty i zvířecí obyvatele 
parku.  
 

My se budeme cesty držet až k rozcestí U Svaté Anny, kde odbočíme 
doleva. Zámeckým parkem projedeme až ke Konopišťskému rybníku, 
který objedeme po červené turistické značce.  
 

Po přejezdu hráze, na severozápadním břehu rybníku, nepřehlédněte 
odbočku červené značky. Cesta uhýbá ostře doprava a mezi malinovými 
keři a lužními dřevinami nás po cca 100 metrech přivede na asfaltovou 
cestu vedoucí do vesničky Chvojen. Cesta je z obou stran lemována 
vzrostlými listnatými stromy a vede mírně do kopce. Na vrcholku se u 
vesnického statku dáme doprava a polní cestou 
mírným kopcem vystoupáme až k malebnému 
kostelu sv. Jakuba. Ten je nádhernou dominantou 

severního horizontu při pohledu od Tvoršovic a Bystřice. Od jeho stěn je naopak 
pěkný výhled na zámecký park a věž zámku Konopiště.  
 
My se dáme po polní cestě zpět ke statku, za nímž odbočíme ostře doprava a po 
šotolinové cestě kolem chvojenského rozcestí se mírným klesáním dostaneme na 
křižovatku se silnicí 114. Tu přejedeme přímo a cestou protínající golfové hřiště 
se vrátíme do Tvoršovic. 
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