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Další informační materiály vydané v této edici:

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.

Cesta
kocoura
Mikeše
Pohádkové
Hrusice

Josef Lada
a hvězdná obloha

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

Říčany, žel. st. – 0020 – Masarykovo nám. – 0021 – koupaliště Jureček – 0020 – Říčany, žel. st.

Okruh Voděradskými bučinami – harmonie v každé roční době
Délka trasy:

16 km (kratší varianta)
18,5 km (delší varianta)

Kratší varianta: Svojetice – 0031 – 0024 (vlevo) – 0023 (vlevo) – Louňovice
– 0022 – Svojetice
Delší varianta: Svojetice – 0031 – zelená turistická značka ( je pokračováním 0031, není však vyznačena, na mapě tečkovaná) – Legner Hotel Zvánovice – 0023(vlevo) – Louňovice – 0022 – Svojetice
PRAHA

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.
Cyklotrasa podél Sázavy

ZPŮSOB ZNAČENÍ CYKLOTRAS
Trasy jsou označeny žlutými směrovými tabulkami, určenými pro značení
silničních cyklotras, případně pásovým značením.

Hrusice čp. 142, 251 66 Senohraby
tel./fax: +420 323 655 326
e-mail: ouhrusice@quick.cz
www.obec-hrusice.cz

Cyklotrasy Ladova kraje navazují na dálkové cyklotrasy č. 11 Praha – Vídeň,
č. 1 Praha – Brno a na č. 19 Posázavskou stezku. Od severu k jihu vede
Ladovým krajem železnice ze zastávky Praha hl. nádraží do Benešova. Její
předností je snadná doprava i s kolem ke zvolenému úseku cyklotrasy. Nádraží jsou vyznačena na mapě a v mnoha případech jsou z nich cyklotrasy
přímo vedeny. Pokud ne, snadno se na ně dostanete po místních komunikacích. Zastávky jsou v těchto obcích: Říčany, Světice, Strančice, Mnichovice, Mirošovice, Senohraby, Pyšely, Čerčany. Autem se do Ladova kraje
dostanete po dálnici D 1 Praha – Brno (sjezdy 6, 11, 15, 21), po silnici č. 2
Černokostelecké nebo po staré Benešovské silnici č. 603.

Harmonie v každé roční době

PŘÍJEZD NA TRASY

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.
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a Středočeským krajem

Příjemnou jízdu a hodně hezkých zážitků.

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem

Délka: 11 km

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.

Říčanský okruh – lesy, rybníky, historie

zveme Vás na projížďku po cykloturistických trasách Ladovým krajem. Tento malebný region, který leží na hranici s Prahou, je spjat s osobností a dílem jedné z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění i literatury, s panem Josefem Ladou. Cyklotrasy, které jsou vedeny převážně po
lesních cestách a místních komunikacích, Vás povedou romantickou kopcovitou krajinou. Jsou vytipovány tak, abyste při projížďce krajem Josefa
Lady mohli navštívit atraktivní místa regionu. Cyklotrasy tvoří hustou síť,
která každému umožňuje vybrat si vlastní okruh. Zároveň navazují na dálkové cyklotrasy Praha – Vídeň, Praha – Brno a na Posázavskou stezku.
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Milí přátelé cykloturistiky,

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.

Vodní altánek na rybníku Debrný u Štiřína
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Říčanský hrad
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Zřícenina hradu Zlenice – Hláska

Informační centrum Hrusice
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
tel.: +420 323 640 113
e-mail: infocentrum@mnichovice.info
www.mnichovice.info

Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 142
+420 323 618 169
e-mail: jitka.bahenska@ricany.cz
www.ricany.cz

Informační centrum Mnichovice

Informační centrum Říčany

RIZIKA A NEBEZPEČÍ NA TRASÁCH

Informační centra

Na některých poměrně frekventovaných silnicích je třeba dát pozor na automobilový provoz! V jiných úsecích se nacházejí prudké sjezdy kombinované se zatáčkami. Tyto úseky jsou v mapě označeny výstrahou „nebezpečné místo“. V těchto úsecích je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

www.laduv-kraj.cz

Cyklotrasy
Ladova kraje
Památník Josefa Lady

Výstava modelů A. Jedličky

V LADOVĚ KRAJI DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT:
Památník Josefa Lady v Hrusicích
Výstava modelů A. Jedličky v Hrusicích
Zřícenina hradu Zlenice – Hláska
Ondřejovská hvězdárna
Pivovar Velké Popovice
Ringhoﬀerova hrobka

Přírodní park Velkopopovicko
Říčanský hrad
Voděradské bučiny
Zámek Štiřín
Božkovské jezírko
Lom Kamenka

DOPORUČENÉ OKRUHY:
Hrusický okruh – Josef Lada a hvězdná obloha
Délka: 24,5 km
Mnichovice – 0020 – Mirošovice – 0025 – Hrusice – 0025 – 0023 (vlevo)
– Ondřejov – Zvánovice – 0023 – 0024 (vlevo) – Struhařov – 0024 – 0022
(vlevo) – Klokočná – Mnichovice
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.
Ondřejovská hvězdárna

Pivovar Velké Popovice

Okruh Velkopopovicko a Kamenicko – krásnou přírodou za významnými kulturními památkami
Délka: 37 km
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
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 III. třídy a zpevněných cestách.
Podrobnější informace najdete v informačních materiálech věnovaných
cyklistickým okruhům.
Můžete si projet speciáně vyznačené trasy:

Cesta kocoura Mikeše – 20 km
Krajinou barona Ringhoﬀera – 20 km
Podrobněji ve speciálních informačních materiálech nebo na:
www.laduv-kraj.cz

SLUŽBY PRO CYKLISTY:
Cykloopravny
Horská kola, Ke hřišti 266, Mirošovice
Cykloservis Morava, Na Křížku 204, Ondřejov
Cyklosport ORG, Černokostelecká 118, Říčany
Cyklosport ORG, Jevanská 190, Struhařov
Mountﬁeld, Mirošovická 697, Mnichovice

tel.: +420 602 972 861
tel.: +420 606 892 357
tel.: +420 323 602 412
tel.: +420 323 641 832
tel.: +420 323 640 584

Půjčovny kol
Šibeniční vrch, Ulice k Myšlínu, Mnichovice

tel.: +420 323 640 975
Přírodní park Velkopopovicko

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem
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