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kdy ho dobyli husité. Říčanský hrad
představoval ojedinělou miniaturu
královského hradu s obvodovou zástavbou.
Fresky v kostele sv. Petra a Pavla
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Olivovna

Koupaliště Jureček

Příroda v Říčanech
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Prvním rybníkem, kolem kterého pojedete je Marvánek. Záznamy o něm
existují již z roku 1785, poté byl spolu
s dalšími říčanskými rybníky zrušen
a přeměněn na ornou půdu. Protože
se ale koupání v přírodě stalo velkou
módou a možností ke koupání bylo
v Říčanech nedostatek, byl Marvánek
ve 30. letech 20. stol. obnoven. Na rybníku bylo zřízeno a roku 1937 dokončeno velké moderní koupaliště s travnatou pláží, lesíkem a rozsáhlou
koupací plochou. Byly postaveny sprchy, pokladna, skluzavka, skokanský
můstek a další zábavní zařízení.
Ke koupališti náležela dřevěná budova
s kavárnou a restaurací. V zimní sezóně byl Marvánek využíván jako zimní
stadion pro bruslení i lední hokej.
V současné době není Marvánek oﬁciálním koupalištěm.
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Dalšími rybníky, které na trase uvidíte
je K Rozpakovu a Srnčí. Druhý z nich
je vhodný ke koupání.
Na kraji Říčanského lesa, kterým budete projíždět, stojí velká budova zámeckého typu, zvaná Olivovna. Byla založena kolem roku 1890, kdy průmyslník
Alois Oliva s chotí Louisou nabídli pražské obci, aby společným nákladem založili ústav pro záchranu zanedbané
a opuštěné mládeže. Ústav byl zřízen
pro děti z celých Čech. Roku 1922 byla
vychovatelna manželů Olivových přeměněna na dětskou ozdravovnu, dnes
je tu léčebna dýchacích cest pro děti.
Další možnost ke koupání skýtá Jureček. Původní rybník byl přebudován
na koupaliště, které bylo uvedeno
do provozu roku 1934. Nájemcem jak
hostince tak i koupaliště se stal v roce
1937 Antonín Jureček. V hostinci byla
prosklena veranda a v ní zřízen taneční parket. V zimě bylo koupaliště využíváno jako kluziště. Jureček byl oblíbeným společenským místem v období
první republiky. Rád se sem vracel
např. významný herec Oldřich Nový.

Další informační materiály vydané v této edici:
www.laduv-kraj.cz
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Ringhoﬀera

Krásnou přírodou
za významnými
kulturními památkami
Josef Lada
a hvězdná obloha
Délka: 24,5 km
Popis trasy: Tento okruh se jistě
zalíbí dětem i dospělým, kteří se
rádi vrací do časů pohádek svého
dětství. Uvidíte totiž rodnou obec
Josefa Lady, který právě do tohoto kraje umístil své pohádkové
hrdiny. Větší kopce si budete muset vyšlápnout na cestě mezi Hrusicemi a Ondřejovem. Jistě to ale
bude stát za to, nachází se zde
hvězdárna, kde se v sezóně můžete zúčastnit prohlídky a obohatit své znalosti. Trasa vede většinou po zpevněných cestách, místy po silnicích a místních komunikacích.
Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem
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Harmonie v každé roční době

Délka: 37 km
Popis trasy: Na této trase je mnoho turistických zajímavostí, mezi
které patří zřícenina hradu Zlenice, zámky Kamenice a Štiřín nebo
Velkopopovický pivovar. Dosyta
se však nabažíte i přírody, protože úsek cyklotrasy vede Přírodním parkem Velkopopovicko. Trasa vede nejvíce po silnicích 3.třídy
a zpevněných cestách

Délka trasy: 16 km (kratší varianta)
18,5 km (delší varianta)
Popis trasy: Cyklotrasa vede téměř celou
cestu krásným a klidným prostředím Voděradských bučin, většinou po zpevněných cestách.Terén je jen velmi mírně
zvlněný, takže je vhodný i pro rodiny
s dětmi.

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem
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Délka trasy: 11 km
Popis trasy: Tato trasa, vedoucí
z části lesem a z části městem, vás
provede kolem říčanských rybníků a díky kulturním a historickým
památkám, které po cestě uvidíte,
se seznámíte s dějinami města Říčany. Většinou pojedete po zpevněných cestách nebo po místních
komunikacích. Terén cyklotrasy
je mírně kopcovitý, ale vzhledem
k její délce je vhodná i pro rodiny
s menšími dětmi.

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem
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Pohled na Říčany

Masarykovo náměstí

Zřícenina říčanského hradu

Průběh trasy
Říčany, žel.st. – 0020 – Masarykovo
náměstí – 0021 – koupaliště Jureček
– 0020 – Říčany, žel. stanice
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Doprava
Říčanské nádraží leží na trati Praha,
hl. nádr. – Benešov u Prahy. Velikou
výhodou pro cyklisty je, že ve vlaku
mohou přepravovat kolo jako spoluzavazadlo. Pokud dáváte přednost
dopravě po vlastní ose, máte možnost auto na nádraží zaparkovat.

ubytování
restaurace
zřícenina
kostel
kaplička
muzeum
zvonička
přírodní zájímavost

Mariánský sloup

Kostel sv. Petra a Pavla
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Zajímavosti na trase
Na Masarykově náměstí patří mezi
významné stavby kostel sv. Petra
a Pavla. Nejstarší zmínka o zdejším
farním chrámu je z roku 1352. Kostel
děkanský byl vybudován za vlády
Karla IV. v gotickém slohu. Byl několikrát přestavěn. Nynější věž byla přistavěna roku 1900 Antonínem Gabrielem z Prahy. V nedávné době došlo
k opravě fasády budovy kostela a terénním úpravám v jejím okolí. Další
pamětihodností je Mariánský sloup,
postavený r. 1699 v gotickém slohu.
Rozhodně si nenechte ujít zříceninu
říčanského hradu, která leží nedaleko náměstí. Hrad nechal postavit významný šlechtic Ondřej ze Všechrom
v druhé polovině 13. stol. V držení
pánů z Říčan zůstal až do roku 1420,

koupaliště
nemocnice
lékařská pomoc
léčebna
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