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náměstí nebo morový sloup z počátku 18. stol. Další zajímavosti se dozvíte v mnichovickém informačním centru. U trasy z Mnichovic do Mirošovic leží Božkovské jezírko. Tato přírodní památka je chráněným mokřadním biotopem. U tůně roste mj. kosatec žlutý a bublinatka obecná,
z říše fauny jmenujme např. čolka obecného a kuňku obecnou.
Po projetí Mirošovic, které se rozkládají v údolí Lomnického potoka,
dorazíte do Hrusic. Zde se r. 1887 v rodině hrusického ševce narodil
známý český spisovatel, malíř a karikaturista Josef Lada. Celosvětově se
proslavil ilustracemi Osudů dobrého vojáka Švejka, je autorem populárních knih pro děti, mezi které patří zejména O Mikešovi a Bubáci
a hastrmani. Mnoho zajímavých informací o jedné z nejvýznamnějších
postav české kultury se dozvíte v Památníku Josefa Lady. V této obci
začíná speciálně značená trasa Cesta kocoura Mikeše, která je dlouhá
20 km. Pokud se na ni vydáte, můžete obdivovat krásné Ladovy obrázky
a úryvky z textů, které jsou umístěny na 12ti informačních tabulích.
V Hrusicích je také mnoho míst, které můžete znát z Ladových pohádkových knížek. Po nich vás provede 5 informačních tabulí v rámci projektu Pohádkové Hrusice. Nejcennější hrusickou památkou je kostel
sv. Václava. První zmínka o sakrální stavbě na tomto místě nalezneme
již před rokem 1200. Nachází se zde unikátní románský ústupkový portál z červeného pískovce. Kostel byl barokně upraven.
V Ondřejově uvidíte kostel sv. Šimona a Judy, což je románská stavba,
která byla v r. 1668 zbarokizována. Další úpravy pocházejí z let 1848 – 65
a 1876. Ke kostelu přísluší fara vystavěná ve slohu barokního městského
typu z let 1778 – 80. Určitě si nenechte ujít návštěvu Ondřejovské hvězdárny. Ta je součástí Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Byla
založena před více než sto lety Dr. Josefem Janem Fričem, architektonické provedení je dílem J. Fanty. Historické kopule hvězdárny slouží v současné době jako muzea. Hvězdárna je koncipována jako arboretum
se vzácnými keři a dřevinami, které zde nejsou vysázeny náhodně. Mají
omezit proudění vzduchu při zemi a vyrovnávat tepelné kontrasty při
astronomickém pozorování. Prohlídky s průvodcem jsou možné o víkendech od května do září, skupinové prohlídky ve všední den v sezóně je
třeba domluvit předem (tel.: 323 620 227).
Ve Zvánovicích byla v 19. stol. na místě dřevěné kapličky postavena kaple sv. Jana Nepomuckého. Další zajímavostí je ozdobný kamenný kříž na
návsi nebo zvonička, která dříve zvonila rolníkům poledne a klekání.
Nový zvon z roku 1919 dodnes slouží jako umíráček. V těsné blízkosti
hotelu Legner Zvánovice bude na jaře 2007 otevřen areál vysokých lan,
kde můžete prověřit svou zručnost a odvahu.
Jeden z nejhezčích úseků cesty vás čeká, když budete projíždět národní
přírodní rezervací Voděradské bučiny. Tento rozsáhlý lesní komplex
poskytuje příznivé prostředí mnoha druhům živočichů. Územím vede
naučná stezka, jedna z prvních v Čechách. Hlavním předmětem ochrany jsou bukové porosty v nadmořských výškách 350 – 500 m n.m. Mezi
byliny, které zde můžete najít patří např. bika hajní, metlička křivolaká,
pstroček dvoulistý, šťavel kyselý, mařinka vonná nebo sasanka hajní.
Vedle běžné lesní zvěře zde najdeme řadu ptáků jako např. datla černého, jestřába lesního či čápa černého. Z drobné fauny se zde vyskytuje
endemický druh chrostíka a severské druhy hmyzenek, roztočů
a chvostoskoků.
V obci Klokočná se na návsi nachází Galerie 9, která byla založena roku
1998 a vystavuje hlavně současné umění (tel.: 323 641 541). Je zde také
proslulá restaurace U koně.
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Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 142
+420 323 618 169
e-mail: jitka.bahenska@ricany.cz
http://www.ricany.cz

Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
tel.: +420 323 640 113
e-mail: infocentrum@mnichovice.info
http://www.mnichovice.info
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Cyklistický okruh

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

Voděradské
bučiny

Velkopopovicko
a Kamenicko

barona

Ringhoﬀera

Krásnou přírodou
za významnými
kulturními památkami

Rybníky, lesy a historie
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

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem

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 Ladův kraj na kole i pěšky realizuje
Svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 142, +420 323 618 169
e-mail: dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz
Manažer projektu: Dana Grossová
Graﬁcký návrh: Daniel Kvasnička a Miroslav Horák
Text: Lenka Grossová
Výroba: Miroslav Horák – Region Design
Vydáno v roce 2007.

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem

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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Průběh trasy
Mnichovice – 0020 – Mirošovice – 0025 – Hrusice – 0025 – 0023(vlevo)
– Ondřejov – Zvánovice – 0023 – 0024(vlevo) – Struhařov – 0024
– 0022(vlevo) - Klokočná - Mnichovice

Doprava
Mnichovické nádraží leží na trati Praha, hl. n. – Benešov
u Prahy. Velikou výhodou pro cyklisty je, že kolo mohou
přepravovat jako spoluzavazadlo. Pokud dáváte přednost autu, máte možnost ho na nádraží v Mnichovicích
zaparkovat.

Zajímavosti na trase
Mnichovice patří k velmi starým obcím. Jejich zakladatelem byl Silvestr,
opat sázavského kláštera. Jádrem Mnichovic je náměstí, v jehož nejvyšším
místě stojí kostel Narození Panny Marie. Původně zde stála bazilika založená v r. 1140, kolem r. 1330 byla přestavěna na gotický kostel. Po požáru
r. 1746 kostel lehl popelem a na jeho místě byl postaven nový kostel ve
stylu selského baroka. Je to jednolodní kostel s kulatým presbytem. Z vnitřního vybavení zaujme zejména kazatelna, která má tvar velryby s rozevřenou tlamou, v níž kněz stojí při kazání jako biblický Jonáš. Ke kostelu jsou
připojeny dvě postranní kaple. Pod hlavním oltářem je krypta, která je pozůstatkem původního gotického kostela, možná dokonce i bývalé baziliky.
Za kostelem na potoce Mnichovka stojí Zittův mlýn č.p. 69, který zde stál
již roku 1600 a patří k nejstarším budovám ve městě. Zittův mlýn uvidíte
po cestě zpátky, na trase z Klokočné do Mnichovic. Mezi další kulturní památky v Mnichovicích patří socha sv. Jana Nepomuckého na Jánském

¢¢¤¤

doporučený cyklovýlet

kostel

cyklotrasy navazující

kaplička

cyklotrasy neznačené

synagoga

číslo cyklotrasy

zvonička

hranice chráněné oblasti přírody

hvězdárna

informační centrum

památka lidové architektury

ubytování

přírodní zájímavost

restaurace

lom

muzeum

koupaliště

zřícenina

možnost provozování jezdectví

Hrusický.indd 4

24.9.2007 21:16:27

