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Zajímavosti na trase
Nedaleko obce Senohraby naleznete zříceninu zlenického hradu – Hlásku, která
stojí na nevysokém skalnatém ostrohu nad soutokem Sázavy a Mnichovky. Zlenický
hrad zde stál pravděpodobně již roku 1313. Nejstarším známým rodem, který vlastnil půdu v povodí Sázavy, byl rod pánů z Dubé nad Sázavou. Ondřej z Dubé obdržel
od Karla IV. v léno i manský hrad Zlenice. Po jeho smrti vlastnil hrad Jan ze Zlenic
a po něm ještě několik dalších. K úplnému zániku hradu dochází v letech 1464 – 66,
pravděpodobně se tak stalo při zelenohorských válkách, které řešily spor kališnického krále Jiřího z Poděbrad a katolické Zelenohorské jednoty. Hlásku jistě znáte z obrazů Josefa Lady, pro kterého byla zřícenina velmi oblíbeným tématem. Hrad je také
dějištěm historické detektivky Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě
L.P. 1318, která se odehrává v době vlády Jana Lucemburského. Měl tu být zavražděn pan Oldřich ze Zlenic, za vraha označil autor vladyku Zdislava z Mrače. Tato
vražda je historicky doloženou událostí, kde k ní však došlo není zcela jasné.
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Pod hradem při řece je Senohrabská plovárna, kde se v létě můžete vykoupat a občerstvit. Bývaly to říční lázně s kabinkami, které se v posledních letech obnovují.
V Pyšelech se nachází původně románský kostelík Povýšení sv. Kříže, který byl goticky přestavěn a později barokně upraven. V 19. a 20. století se Pyšely staly rekreačním zázemím pro pražské umělce. Jezdil sem např. F.X. Šalda, E. Krásnohorská,
V. Špála a jiní. Jezdil sem i T. G. Masaryk, který byl jmenovám čestným občanem
Pyšel. Další zajímavostí na trase nedaleko Pyšel je poutní kaple Loreta, kterou nechal postavit hrabě z Halleweilu v r. 1699 jako napodobeninu svaté chyše v italském
Lorettu. Byla zasvěcena P. Marii a stala se vyhledávaným poutním místem.

PRAHA

Z Pyšel budete po trase 0028 projíždět krásnou krajinou Přírodního parku Velkopopovicko. Byl vyhlášen v roce 1993 pro ochranu čistého životního prostředí a jedinečného krajinného rázu. Naleznete zde porosty zdravých vzrostlých stromů i řadu
chráněných druhů ﬂory i fauny.
Na okraji pásma lesů, v členitém území s řadou malebných údolí a romantických rybníků leží obec Kamenice. Nejvýznamnější stavbou je zde Zámek Kamenice, stojící
na místě tvrze ze 13. stol. V 18. stol. bylo panské sídlo upraveno pražskými biskupy
na zámek. Od r. 1860 byl zámek ve vlastnictví rodiny Ringhoﬀerů. V letech
1875 – 1880 byl přestavěn v reprezentativní sídlo ve stylu novoanglické gotiky. V areálu parku je kaple sv. Františka Serafínského ze 14. stol. Kromě ní je však areál nepřístupný.
V hezké vsi Kostelec u Křížků je kostel sv. Martina, jehož součástí je románská rotunda, jejíž vznik je podle legendy připisován sv. Vojtěchu. Nalezneme zde cenné
fresky a významné malby. Na západním okraji obce se nachází židovský hřbitov,
který patří k nejhezčím a nejzachovalejším v republice.
Na Zaječím vrchu stojí Ringhoﬀerova hrobka – architektonicky cenná památka se
sochou Ukřižovaného od J. V. Myslbeka. Rodina Ringhoﬀerů v 19. století významně
ovlivnila hospodářský rozvoj oblasti. Proto je zde speciálně vyznačena naučná stezka
Krajinou barona Ringhoﬀera. Je dlouhá 20 km a o jednotlivých zajímavostech kraje
vás bude informovat 10 tabulí. Trasa začíná v Mirošovicích a končí v Kamenici.
Dalším z objektů, které vlastnila rodina Ringhoﬀerů je Štiřín .Tento barokní zámek
byl upraven na hotel a jako první v ČR byl přijat do Asociace evropských zámeckých
hotelů a restaurací. Stojí na místě tvrze z 15. stol., po 30-ti leté válce došlo k přestavbě na zámek se zahradou, roku 1750 byl objekt přestavěn na vznosné trojkřídlé
jednopatrové pozdně barokní sídlo. Mezi další vlastníky zámku patřil kníže Rohan
či hrabě Nostic-Rheinek. Kolem zámku je krásný anglický park, který je částečně využíván jako golfové hřiště.
Nejoblíbenější turistickou zajímavostí ve Velkých Popovicích je pivovar. Byl založen
Františkem Ringhoﬀerem a roku 1874 zde byla uvařena první várka piva. Dnes je
pivovar součástí podniku Plzeňský Prazdroj, a. s., který patří společnosti SABMiller.
Velkopopovický pivovar můžete navštívit v rámci exkurze na objednávku
(tel.: 323 683 425). Živý talisman v podobě kozla je tradičně chován v pivovarské
zahradě. Další významnou památkou v Popovicích je kostel P. Marie Sněžné, původně gotický ze 14. stol., barokně přestavěný v 17. a 18. stol.
V hezké poloze v údolí potoka leží Kunice, kde se nachází kostel sv. Máří Magdalény. Tento raně gotický kostel ze 14. století byl později barokně upraven.
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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

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem

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

Projekt Ladův kraj na kole i pěšky realizuje
Svazek obcí Ladův kraj
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tel.: +420 323 618 142, +420 323 618 169
e-mail: dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz
Manažer projektu: Dana Grossová
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Výroba: Miroslav Horák – Region Design
Vydáno v roce 2007.
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Průběh trasy
Mirošovice – 0020 – Senohraby – Hláska – (zpět) Senohraby – 0030 – Pyšely – 0028
– 0029(vlevo) – Kamenice – Kostelec u Křížků – Ringhoﬀerova hrobka – 11 – Kamenice – Štiřín – 11 – 0028(vpravo) – 0029(vlevo) – Velké Popovice – Kunice – Stránčice

Doprava
Do Mirošovic i ze Stránčic se dostanete vlakem,
který jezdí po trati Praha, hl. nádr. – Benešov
u Prahy. Cyklisté mohou kolo v tomto vlaku přepravovat jako spoluzavazadlo.
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