Jezdecký oddíl Kněžmost, Žantov 17, Kněžmost, 294 02
IČO: 48682225, číslo účtu: 246312012/0300, tel. 732/47 20 73

Popis cesty do Jezdeckého oddílu Kněžmost:
Směr od Prahy, Mladé Boleslavi, po dálnici R 10:
Sjedete první sjezd z dálnice R 10 za Mladou Boleslaví, když minete občerstvení letadlo, směr
Kněžmost. Po sjezdu z dálnice se dáte doleva a pojedete zhruba 5 km, přes vesnice Buda, Býčina až
dojedete do Kněžmosta. V Kněžmostě na náměstí (budete mít po levé straně růžovou budovu
obecního úřadu s věžičkou a hodinami), se dáte doprava směr Sobotka, Jičín, asi po 100 m přejedete
můstek a minete ceduli Žantov. Potom asi ještě 100 m do levotočivé zatáčky, ve které sjedete
doprava do polní cesty mezi dvě zahrady. V zatáčce je směrová tabule JO Kněžmost. Po polní cestě
pojedete ještě asi 250m až dojedete přímo do areálu jezdeckého oddílu.
Od Mladé Boleslavi přes Kosmonosy a Horní Stakory:
Vyjedete nahoru do Kosmonos a dáte se směrem na Horní Stakory, dále odbočíte doleva směr
Studénka, u ranče pojedete dolů doprava směr Násedlnice. V Násedlnici hned doprava směr
Koprník, Kněžmost. Na křižovatce tvaru T se dáte doleva, stále se držíte směru Koprník Kněžmost.
Jedete pak už stále rovně, ve vesnici Koprník přejedete přes železniční trať, minete po levé straně
vysoké budovy sila a jedete rovně až do Kněžmosta. V Kněžmostě se dáte doprava na hlavní a pak
je popis cesty stejný jako výše od Prahy a mladé Boleslavi od dálnice.
Směr od Mnichova Hradiště:
Pojedete stále po hlavní, přes vesnice Dobrá voda, Boseň, přijedete do Kněžmosta. Projedete
Kněžmostem stále rovně po hlavní silnici, přejedete přes náměstí, kde budete mít po levé ruce
růžovou budovu obecního úřadu s věžičkou a hodinami. Stále pojedete rovně přes náměstí směr
Sobotka, Jičín, asi po 100 m přejedete můstek a minete ceduli Žantov. Potom asi ještě 100 m do
levotočivé zatáčky, kde sjedete doprava do polní cesty mezi dvě zahrady. V zatáčce je směrová
tabule JO Kněžmost. Po polní cestě pojedete ještě asi 250m až dojedete přímo do areálu jezdeckého
oddílu.
Směr od Jičína:
Pojedete stále po hlavní ze směru Jičín. Projedete kolem Soboty, pojedete stále rovně směr Mladá
Boleslav, Mnichovo Hradiště. Když vyjedete na prudký kopec za Sobotkou u obce Horní Bousov,
sjedete se silnice s označením 278, směr Mnichovo Hradiště, na silnici s označením 268. Pojedete
stále rovně po hlavní, asi 5km, po pravé ruce minete vesnici Přepeře, dále po levé ruce minete
vesnici Obruby, pak po pravé Malobřatřice, Solec. Stále rovně, projedete vesnicí Soleček a pak asi
po 0,5 km vjedete do Žantova. V Žantově v pravotočivé zatáčce je směrová cedule na JO Kněžmost.
Doporučujeme odbočit v horní části návsi Žantova z hlavní silnice a sjet dolů po návsi, protože
odbočování přímo v pravotočivé zatáčce je nepřehledné. V dolní části návsi se dáte doleva mezi dvě
zahrady, po polní cestě pojedete ještě asi 250m až dojedete přímo do areálu jezdeckého oddílu.

