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Máte chuť na projížďku po vyhlášených městských památkách, slavných osobnostech a zajímavých místech v Benátkách a jejich blízkém
okolí na kole? Pak je toto právě pro Vás.
Výchozím bodem je zámecká brána, kterou projdeme do zámeckého parku , kde se nacházejí sochy Podzim a Zima, vpravo od nich v dolní části parku stojí nově opravený zahradní
altán. Zděný zahradní pavilon pochází z 18. století a původně byl zdobený na hlavní římse
sochami a kamennými vázami. Před ním se nachází památník padlým v 1. světové válce.
Zámecký park je ohrazený zdí s pěti branami, z nichž funkční jsou tři. Hospodářské budovy
pochází také z 1. poloviny 17. století a dnes v nich je umístěno informační středisko, zdravotnická zařízení, školní družina, a z kočárovny jsou dnes garáže. U zámeckého kostela Narození Panny Marie, založeného v roce 1349, stojí morový kříž. Park je vyzdoben sochami,
které pochází z 18. století – u brány vedoucí na Husova náměstí můžeme obdivovat sochu
Kojící panny Marie a výklenkovou kapli s kašnou a sochařskou výzdobou. Původně renesanční zámek pochází z první poloviny 16. století. Pobývaly zde slavné osobnosti, např.: za doby císaře Rudolfa II. astronomové Tycho Brahe a Jan Kepler. V letech 1843-1847 zde působil jako učitel hudby
v rodině Thun-Hohensteinů později proslulý Bedřich Smetana. Na jeho památku je nad vchodem do nádvoří umístěna pamětní deska a v parku se
nachází jeho busta. Na nádvoří zámku jsou k vidění „rudolfínská“ sgrafita s loveckými a mytologickými výjevy, sochy Atlase a Herkula, na
venkovních zdech starého křídla najdeme psaníčkovou rustiku.
Od roku 2007 je zpřístupněná zámecká věž, ze které je krásný rozhled. V případě dobrého počasí je vidět Říp, Ještěd, Jizerské hory a Krkonoše,
a nebo sídliště v Praze. Naproti věži je jedna z bran, která vede na tzv. Plajch. Průhledem objevíme další památný strom Jinan dvoulaločný
(Ginkgo biloba).
Poté opustíme zámecký park, projdeme hlavní bránou kolem základní školy na Husovo náměstí. Zde si můžeme prohlédnout hlavně stavební
památky: vpravo dům čp. 41 architekta Jiřího Krohy se sochařskou výzdobou (dnešní pošta), naproti němu v parku stojí socha sv. Jana Nepomuckého, po levé ruce stojí: městský dům čp. 58, městský dům čp. 59 (tzv. dům U ryby) a městský dům čp. 61. Parkem uprostřed náměstí projedeme kolem kaple svaté Rodiny, které se říká Kafemlejnek, a za ní stojící kapličky,
která bývala městskou studnou a které se říká Cukrpiksla, a pohlédneme na další
městský dům čp.77. Dáme se doleva kolem domu čp. 76 (v nice je umístěna socha
Panny Marie s Ježíškem) do Vrťátkovy ulice k areálu kostela Máří Magdalény, jenž
byl založen roku 1590. U kostela stojí fara s přilehlými budovami, na zdi kostela se
nachází pamětní deska básníka a vlastence Věnceslava Rába, a mezi náhrobky najdeme barokní náhrobky benáteckých měšťanů i náhrobek básníka a spisovatele Václava
Jaromíra Picka.
Vpravo od kostela projedeme ulicí Ladislava Vágnera kolem sokolovny a domu,
kde býval chudobinec. Připomene nám to pamětní deska ve štítě domu. Na konci
Vágnerovy ulice stojí po levé straně dům čp. 96. Dochované ozdoby nad okny a sluneční
hodiny připomínají zašlou slávu tohoto domu. Vedle domu stála také městská brána. Naproti
přes silnici vidíme starou vodárenskou věž, dnes nově opravenou. Vpravo nad věží směrem
k náměstí, stojí budova restaurace Na Baště. Na zdi tohoto domu je usazena pamětní deska na
průkopníka české archeologie, benáteckého rodáka Ludvíka Šnajdra.
Od vodárenské věže pojedeme doleva Vaněčkovou ulicí k zatáčce zvané Podolec kolem
restaurace U Čapků a bývalého dětského domova k tzv. Raabově vile. Vila je dnes jako většina
domů soukromá, ale je možno navštívit hospůdku Šťastný Hroch v její zahradě. U Rábovy vily
zatočíme doleva a tzv. Egerovou stezkou z kopce dolů se dostaneme na Loděnici k řece Jizeře
a rovně podél řeky až do vesnice Dražice, pod zříceninu hradu Dražice z roku 1254. Kdo má
fyzičku a chuť, vyšlape kopec ke zřícenině hradu a dosud zachovalé sýpce. Po silnici
směrem na Chotětov a Bezno (nad zříceninou) dojedeme ke kostelíku sv. Martina
(vlevo). Je to původní jednolodní gotická stavba, postavená pány z Dražic. Za kostelíkem se nachází hřebčín a obytné domy, také zde vede silnice do Benátek nad Jizerou
I. Od kostelíka nebo hradu se stezkou vlevo podél silnice dostaneme zpět k řece na
most, kde je výhled na jez, elektrárnu a závody DZ Dražice. Pokud máme čas, pojedeme podél řeky rovně k jezu
a odtud dále směrem na Horky nad Jizerou. Kousek za dražickým jezem se nachází přírodní památka tzv. Stará
Jizera. Převážně rovinatým terénem podél řeky Jizery nebo v její blízkosti vede cyklostezka. Využívá místní komunikace (asfalt, štěrk) a cesty v terénu.V záplavovém území Jizery jsou vyznačeny objížďky. Poté se musíme vrátit zpátky na most v Dražicích. Po
silnici pokračujeme ke státní silnici Hrušov–Praha–Mladá Boleslav, kterou přejedeme rovně na silničku vedoucí do lesa. Po ní projedeme pod rychlostní komunikací R10 (Praha–Turnov), na křižovatce zatočíme doprava a cestou podél lesa dojedeme do areálu motokrosu ve Kbele.
Odtud vystoupáme kousek po lesní cestě na křižovatku, kde zatočíme doprava a po polní
cestě přes přírodní zajímavost Traviny pokračujeme k areálu Golf Clubu Resortu Paradise,
kde je možné se občerstvit v restauraci. Z golfu se dáme doprava, po silnici vedoucí z Nymburka a Milovic do Benátek nad Jizerou, kolem skládky. Ze silnice je krásný výhled na zámek
i město.Touto cestou dojedeme zpět do Benátek nad Jizerou II.
Na okraji Benátek, po průjezdu pod rychlostní komunikací R 10, zatočíme doleva a Spojovací ulicí projedeme na silnici Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem. Zatočíme doleva na most
nad komunikací R 10, a na sjezdu na Mladou Boleslav uvidíme výklenkovou kapli se sochařskou výzdobou. U kapličky se obrátíme a po hlavní silnici směrem do města projedeme kolem domu, na němž je umístěna
pamětní deska hudebního rodu Bendů. Vpravo se nachází areál kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1354. U kostela je
hřbitov, ve kterém stojí unikátní kostnice a ústřední kříž. Celý areál je obehnán zdí se dvěma branami. V parčíku před
kostelem stojí socha sv. Antonína Paduánského.
Na náměstí odbočíme doleva směrem k zámku a projedeme po silnici (směr Bezno) na most přes řeku Jizeru. Za mostem odbočíme doleva do
ulice M. Soumara, která nás dovede do části Benátek zvané Obodř. Po silnici vedoucí do Horního Slivna, Byšic a Mělníka vyšlapeme na kopec kolem
zvoničky a restaurace U Srbků ke hvězdárně (vlevo), odkud je možné navštívit zajížďkou po polní cestě další přírodní památku les Slepeč. Vrátíme
se zpět po silnici do města, kolem zimního stadionu a restaurace Slepá kolej. Pokud bychom si chtěli udělat výlet do Sedlce, můžeme se tam vydat po
obnovené staré cestě pro pěší – pod stadionem a doleva. Cesta není zpevněná. Pokud nebudeme chtít do Sedlce, pak za můstkem před zatáčkou
zatočíme doleva na cestu do zámeckého parku. Poměrně prudkým stoupáním se dostáváme k zámku. Pod zámeckou zdí vpravo vede cestička
k zámecké vinici. U ní roste jeden z památných stromů – mahalebka (Prunus mahaleb). Odtud se musíme vrátit stejnou cestou zpět.
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