Ladův kraj je svazkem 24 obcí, jejichž hlavním cílem je
upozorňovat na krásy regionu, rozvoj turistického ruchu a kultury. Jednou z těchto obcí jsou Hrusice, kde
se narodila jedna z nejvýraznějších osobností české
kultury. Pro malíře, spisovatele, ilustrátora a karikaturistu Josefa Ladu, který tak nezapomenutelným způsobem ztvárnil Haškova Švejka, se stal tento kraj celoživotní inspirací. Hrdinové jeho pohádkových knížek
zde prožívali svá dobrodružství. Rádi
bychom tento kraj, plný vodníků, víl
a mluvících zvířátek, představili také
handicapovaným turistům. Abychom
jim pobyt v Ladově kraji zpříjemnili
a usnadnili, připravili jsme tuto informační brožurku. Kromě tipů na výlety
zde naleznete také možnosti ubytování,
občerstvení, sportovního a kulturního
vyžití, které jsou vhodné pro vozíčkáře.
Vzhledem k různým druhům postižení
doporučujeme uvedené objekty kontaktovat a ověřit, vyhovují – li plně Vašim potřebám. Přejeme Vám příjemný
pobyt a mnoho krásných zážitků.

TIPY NA VÝLET
Hrusice pohádkové
V Hrusicích se narodil známý český malíř, spisovatel a ilustrátor Josef Lada.
V této malebné obci se také odehrávaly příběhy z jeho pohádkových knížek.
Po místech, která znáte z Ladových děl, Vás provedou 4 informační tabule.
Tato trasa je vhodná pro velmi zdatné vozíčkáře nebo pro vozíčkáře s asistencí, vzhledem ke kopcovitému terénu. Trasa je krátká a vede po asfaltových
cestách.
V Hrusicích můžete zaparkovat na parkovišti u Obecního úřadu a odtud se
vydat na náves k první tabuli. Zde se také nachází kostel sv. Václava, který je
barokně upravený. První zmínku o sakrální stavbě na tomto místě však nalezneme již před rokem 1200. Z návsi trasa pokračuje z kopce dolů, kolem hospody U Sejků, kde se na zahrádce můžete občerstvit. Bohužel dovnitř bezbariérový přístup není. K druhé informační tabuli se dostanete, dáte-li se
Hrusice

na rozcestí vlevo. Zde je místo, kde stála obecní
pastouška, ve které bydlel Mikešův kamarád kozel
Bobeš. Pokračujte dál z kopce a na křižovatce zahněte doleva k Jedličkově louži. Tady se učily
bruslit hrusické děti, a dokonce i černý mluvící kocourek Mikeš. Při zpáteční cestě k parkovišti se
držte cesty vlevo. Narazíte na místo, kde stával
dům, ve kterém se v rodině hrusického ševce roku
1887 narodil Josef Lada. Zde také žili jeho oblíbení pohádkoví hrdinové Pepík
Ševců s Mikešem.
Kromě těchto 4 tabulí se v Hrusicích nachází ještě dvě další. Jedna z nich je
Na Šmejkalce, kde strašil Mulisák se svým synem Bubáčkem. A protože mezi
Ladovy nejoblíbenější postavičky bezpochybypatří vodníci, další tabule se nachází u Hubačovského rybníka. Tato místa jsou však pro vozíčkáře téměř nedostupná.
Nejbližší bezbariérové toalety jsou v Mnichovicích v budově informačního
centra, které je taktéž přístupné pro vozíčkáře. Jsou otevřeny ve všední dny
a v sobotu dopoledne. Nejbližší čerpací stanice, ve které můžete využít bezbariérové toalety se nachází ve Světicích.

Říčany historické
Říčany jsou největší obcí Ladova kraje, v současnosti zde žije kolem 12 tis.
obyvatel. Nejstarší osídlení dokládají archeologické nálezy z osad neolitických
zemědělců, střepy keltské keramiky, zbytky železářských pecí doby římské
i hroby prvních Slovanů. Trasa Vás provede po náměstí a ke zřícenině gotického hradu. Protože úsek cesty k hradu je rozbitý, doporučujeme tuto trasu
pro zdatnější vozíčkáře nebo pro vozíčkáře s asistencí. Jinak je cesta krátká
a nenáročná.
Bezplatně můžete zaparkovat přímo na náměstí před Městským úřadem, kde
jsou pro vozíčkáře vyhrazena dvě místa. Další možností je také bezplatné parkoviště nedaleko v Olivově ulici. Dominantu Masarykova náměstí tvoří kostel
sv. Petra a Pavla, který je vozíčkářům přístupný. Nejstarší zmínka o zdejším
farním chrámu pochází z roku 1352, kostel děkanský byl vybudován za vlády
Karla IV. v gotickém slohu. Několikrát byl přestavěn, nedávno došlo k opravě
fasády kostela. Mariánský sloup stojící ve středu náměstí byl postaven roku
1699. Za kostelem se vydejte kousek po silnici vpravo a zahněte opět doprava
ke zřícenině říčanského hradu. Tento gotický hrad nechal vystavět v druhé
polovině 13. stol. Ondřej ze Všechrom, který byl komořím Přemysla Otakara
II. V držení pánů z Říčan zůstal až
do roku 1420, kdy byl dobyt husity.
Říčanský hrad
Na náměstí se v budově staré radnice
nachází bezbariérové informační centrum, ve kterém můžete získat další informační materiály o Říčanech a Ladově kraji. Na náměstí najdete také
veřejné bezbariérové toalety (po – pá
8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00, so 9:00 –
11:30). Další možností je využít bezbariérových toalet na čerpacích stanicích,
které jsou v Říčanech dvě.
Občerstvit se v Říčanech můžete buď
ve stánku přímo na náměstí nebo
v bezbariérových restauracích Pavilon
a Oáza, kde kromě bezbariérových toalet a sportovního vyžití poskytují i pokoje speciálně upravené pro handicapované spoluobčany.
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Park ondřejovské hvězdárny
Zajímavým turistickým cílem je areál Ondřejovské
hvězdárny, ve kterém se snoubí historie, příroda,
věda a umění. Kromě secesních hvězdáren zde
máte možnost poznat vzácné dřeviny a pokochat
se uměleckými skulpturami. Prohlídky jsou možné
od května do září v sobotu a v neděli. Bližší informace získáte na: www.asu.cas.cz nebo na tel. čísle
+420 323 620 227.
Invalidé mají možnost vjet autem až za bránu hvězdárny a zaparkovat u požární zbrojnice. Bohužel v hvězdárnách jsou točité schody, takže vstupy
do objektů jsou pro vozíčkáře nedostupné. Park obklopující hvězdárnu,
který mohou navštívit i vozíčkáři bez asistence, Vás však jistě zaujme.
Doktor Josef Frič zakoupil roku 1898 vrch Manda, poblíž obce Ondřejov.
Tento vrch přejmenoval na Žalov a v letech 1904 – 1914 zde vystavěl hvězdárnu. K desátému výročí založení Československa daroval doktor Frič
hvězdárnu Univerzitě Karlově. V roce 1953 se Ondřejovská hvězdárna spojila se Státní hvězdárnou v Praze do jednoho pracoviště – Astronomického
ústavu. Astronomický ústav Akademie věd je největším profesionálním astronomickým pracovištěm v ČR. Dalekohledy ondřejovské hvězdárny jsou
prováděna pozorování Slunce, meteorů, asteroidů a hvězd.
Nádherný komplex hvězdárny v Ondřejově inspiroval ředitele hvězdárny
Jana Palouše a sochaře Zdeňka Hůlu k propojení vědy s uměním. V parku
hvězdárny byly postupně instalovány kamenné skulptury.
Na tzv. radarové louce u radiolokátorů můžete vidět díla Malá brána od Aleše Veseckého a Vepice od Čestmíra Sušky. Neobvyklé místo pro umístění
svých kamenů si vybral Jan Ambrůz. Do cihlového bazénku v historickém
areálu hvězdárny ponořil dva třpytivé čtverce mramoru. Zdeněk Hůla
pro tuto lokalitu vytvořil soubor děl, mezi která patří Sluneční hodiny nebo
Od slunovratu k slunovratu. Podnětem mu byly přírodní zákony, kdy žulové
skulptury počítají s účinkem pronikajícího světla. V areálu Ondřejovské
hvězdárny můžete také spatřit díla Pavla Opočenského, který využil čedičových krystalů a žuly, Michala Škody, Jiřího Zeithamla nebo Petera Rollera.
Samostatnou publikaci Kameny a hvězdy s fotkami a popisem jednotlivých
děl vydal Astronomický ústav AV ČR v roce 2004.
Občerstvit se můžete v restauraci Pizzeria Pietro na náměstí v Ondřejově,
kde mají také bezbariérové toalety.

Ondřejovská hvězdárna

Ondřejovská hvězdárna

Informační místa
s bezbariérovým přístupem

Louňovice – kamenický skanzen
a naučná stezka
Historické spojení Louňovic a dalších okolních vesnic s těžbou žuly a rozšíření kameničiny jako tradiční dělnické profese v původně zemědělském
kraji, byly dobrým důvodem k realizaci projektu
kamenického skanzenu v Louňovicích. Tento skanzen je řešen bezbariérově. Je umístěn v parčíku
na Horní návsi. Kromě informačních tabulí o kamenictví jsou zde vystaveny
exponáty, darované nebo zapůjčené občany obce, případně zapůjčené
z Muzea Vysočiny v Jihlavě, které nad skanzenem převzalo odbornou záštitu. Vše je doplněno typickými kamenickými prvky, vyrobenými převážně
v nedalekém lomu v Žernovce. V Louňovicích však můžete nalézt mnoho
typických kamenických výrobků přímo v „terénu“. Staré obytné i hospodářské budovy, podezdívky, schody, ploty, tarasy, obrubníky, mezníky, objekty
pomníků a studánek, alpinky a solitérní kamenné balvany jsou odrazem
spojení našich předků i součastníků s kamenem. Parkování je možné
na Horní návsi.

Máte zde možnost také využít internet pro veřejnost.

Informační centrum Říčany

Informační centrum Mnichovice

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

Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
Tel.: +420 323 640 113
E-mail: infocentrum@mnichovice.info
Web: www.mnichovice.info

Obecní úřad Struhařov

PRAHA

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

Cesta
kocoura
Mikeše
Pohádkové
Hrusice

www.laduv-kraj.cz

www.laduv-kraj.cz

www.laduv-kraj.cz

www.laduv-kraj.cz

Krajinou

Hrusický

Cyklistický okruh

Cyklistický okruh

Voděradské
bučiny

Velkopopovicko
a Kamenicko

barona

Cyklistický okruh

Ringhoﬀera

Nejbližším místem kde se můžete občerstvit je Ranch El Paso ve Svojeticích,
kde jsou k dispozici také bezbariérové toalety.
Stezka historií Louňovic

Ladův
kraj
bez bariér

– internet s bb přístupem
Mnichovická 179, 251 64 Struhařov
Tel.: +420 323 641 874
E-mail: obec@struharov.cz

Naučná „Stezka historií Louňovic“ začíná v centru vesnice, na historické
Dolní návsi, druhá zastávka je na Horní návsi před kamenickým skanzenem, třetí před branou TJ Slavia Louňovice. Od čtvrté zastávky U Hájovny
pokračujte k šestému zastavení Na Horáku. Odtud stezka pokračuje přes
zastávku Louňovický rybník až k poslednímu zastavení Louňovičky, umístěné za státní silnicí, nedaleko autobusové zastávky Louňovice II. hráz. Celkem osm zastavení je rozmístěno na trase dlouhé 4,3 km. Při vynechání
zastávky č. 5 Šestákova rokle ve Voděradských bučinách se délka trasy zkrátí na 2,3 km. Trasu doporučujeme vozíčkářům absolvovat s asistencí. Jednotlivé tabule zastávek pojednávají o okolí lokality, historických, místopisných a polohopisných údajích a historickém vývoji. Parkování je možné
na Dolní i Horní návsi
Pokud se chcete dozvědět další informace o obci a okolí, zajeďte se podívat
k informačním tabulím, které jsou umístěny na Dolní návsi. Přístup k nim je
bezbariérový. Jejich podoba je v souladu s informačními deskami regionu
Ladův kraj. Obsahují souborné informace o Naučné stezce historií Louňovic, základní informace o vzniku obce, o historických milnících jejího vývoje
a také mapy značených turistických cest a cyklostezek. Parkování je možné
na Dolní návsi.

www.laduv-kraj.cz

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.

Louňovický kamenický skanzen
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 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
Foto: Radoslav Bernat, Eva Kršňáková a František Vrba
Výroba: Miroslav Horák – Region Design
Vydáno v roce 2007.

Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem
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SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VYŽITÍ
S BEZBARIÉROVÝM PŘÍSTUPEM

MOŽNOSTI BEZBARIÉROVÉHO
UBYTOVÁNÍ V LADOVĚ KRAJI

Galerie 9, Klokočná 9

Hotel S.E.N., Malostranská 344, Senohraby

Do starší části je možné se dostat přes parkoviště
a dvůr, do nové vedou 3 schody.
Tel.: +420 323 641 541, Mobil: +420 602 321 698
E-mail: gallery@galerie9.com
Web: www.galerie9.com

(1bb pokoj)
Tel.: +420 323 655 693
E-mail: hotelsen@hotelsen.cz
Web: www.hotelsen.cz

Legner hotel Zvánovice, Zvánovice 154 – (1 bb pokoj)

Městské kulturní středisko „U Labutě“, 17. listopadu 214, Říčany

Tel.: +420 323 649 679
E-mail: zvanovice@legner.cz, Web: www.legner.cz

Vchod pro vozíčkáře je ze strany objektu, je tam jeden schůdek, v případě
potřeby není problém domluvit si asistenci.
Kulturní pořady
Tel.: +420 323 602 456
E-mail: meks@meks.ricany.cz, Web: www.ricany.cz/org/meks

Oáza Říčany, V Chobotě 2112, Říčany – (1 bb pokoj)
Tel.: +420 323 601 734, mobil: +420 736 679 097
E-mail: oazaricany@oazaricany.cz, Web: www.oazaricany.cz

Hotel S.E.N., Malostranská 344, Senohraby

Pavilon Říčany, Bezručova 222/10, Říčany – (1bb pokoj)
Tel.: +420 323 631 073
E-mail: recepce@pavilonricany.cz, Web: www.pavilonricany.cz

Petanque, squash, tenis, kulečník
Bazén vnitřní i venkovní – s asistencí, sauna, masáž
Tel.: +420 323 655 693
E-mail: hotelsen@hotelsen.cz, Web: www.hotelsen.cz

RESTAURACE LADOVA KRAJE S BEZBARIÉROVÝM PŘÍSTUPEM

Legner hotel Zvánovice, Zvánovice 154

Hotel Pratol, Černokostelecká 422, Říčany – (Bb wc : ne)

Tenis, lukostřelba, petanque, lesní lázně
Tel.: +420 323 649 679
E-mail: zvanovice@legner.cz, Web: www.legner.cz

Tel.: +420 323 604 960
E-mail: info@hotelpratol.cz, Web: www.hotelhorizont.cz

Legner hotel Zvánovice, Zvánovice 154 – (Bb wc: ano)

Oáza, V Chobotě 2112, Říčany

Tel.: +420 323 649 679
E-mail: zvanovice@legner.cz, Web: www.legner.cz

Tenis, petanque, stolní tenis
Tel.: +420 323 601 734, Mobil: +420 736 679 097
E-mail:oazaricany@oazaricany.cz, Web: www.oazaricany.cz

Oáza Říčany, V Chobotě 2112, Říčany – (Bb wc: ano)
Tel.: +420 323 601 734, mobil: +420 736 679 097
E-mail: oazaricany@oazaricany.cz, Web: www.oazaricany.cz

Pavilon, Bezručova 222/10, Říčany
Squash
Tel.: +420 323 631 073
E-mail: recepce@pavilonricany.cz, Web: www.pavilonricany.cz

Pavilon Říčany, Bezručova 222/10, Říčany – (Bb wc: ano)
Tel.: +420 323 631 073
E-mail: recepce@pavilonricany.cz, Web: www.pavilonricany.cz

Sport centrum Na Zámečku, Vidovice 136, Kunice
Tenis, petanque, golf, dětské hřiště
Tel.: +420 323 665 445, Mobil: +420 736 75 75 77
E-mail: sportcentrum@zamekberchtold.cz
Web:www.zamekberchtold.cz/sportcentrum

Pizzeria Pietro Ristorante, Nám. 9. května18, Ondřejov – (Bb wc: ano)

Štiřín, Ringhoﬀerova 711, Štiřín, Kamenice

Tel: +420 602 362 940
E-mail: ranchelpaso@seznam.cz, Web: www.ranchelpaso.cz

Vchod do restaurace – 1 schůdek
Tel.: +420 323 649 209

Ranch El Paso, Svojetice 194, Mukařov – (Bb wc: ano)

Salmův dvůr
Kulturní akce
Tel.: +420 255 736 111
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, Web: www.stirin.cz

LEGENDA
M 1 : 75 000

U věže, Nupaky 149 – (1bb pokoj)
Bb vchod v té části hotelu, kde se nachází recepce
Tel.: +420 272 680 385, mobil: +420 731 106 634
E-mail: hoteluveze@hoteluveze.cz, Web: www.hoteluveze.cz

restaurace
s bezbariérovým přístupem
možnosti ubytování
s bezbariérovým přístupem
sportovní a kulturní vyžití
s bezbariérovým přístupem
Bezbariérové čerpací stanice
hranice chráněné oblasti přírody
hranice přírodního parku
informační místo

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

památný strom
přírodní, krajinářská zajímavost

Doprava:

lom

Osu Ladova kraje tvoří železniční trať Praha, hl. n. – Benešov u Prahy. Veškeré informace o dostupnosti jednotlivých železničních zastávek se dozvíte
na adrese www.idos.cz, když po vyhledání spojení rozkliknete zastávku,
o kterou se zajímáte. Na bílé informační lince ČD tel. +420 840 112 113
lze také získat potřebné informace. Pokud svou plánovanou cestu nahlásíte
24 hodin předem, ČD Vám zajistí v případě potřeby pomoc.

archeologická lokalita
Ringhofferova hrobka
muzeum, hvězdárna
hrad, zřícenina hradu
tvrz
zámek

Čerpací stanice s bezbariérovými toaletami:

kostel, kaplička

Beno Říčany, Říčanská 1818, +420 323 666 129
Benzina, Říčany – Radošovice, +420 323 602 686
Golc oil, V zahradách 191, Světice, +420 323 603 977
KM – Prona Strančice, +420 323 604 871
Shell Nupaky, +420 323 637 585

synagoga, židovský hřbitov
památka lidové architektury
koupaliště, krytý bazén
golfové hřiště, jezdecký sport
kemping, veřejné tábořiště

Informační centrum Říčany

U Velkopopovického kozla

Restaurace Dům Atis, Ringhoﬀerova 711, Štiřín – (Bb wc: ano)
Tel.: +420 255 736 557, +420 255 736 111
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, Web: www.stirin.cz
Říčany

Restaurace U koně, Klokočná 8 – (Bb wc: ne)
Vchod ze zadní strany objektu
Tel.: +420 323 641 186
E-mail: hotel@klokocna.cz, Web: www.klokocna.cz

Sport centrum Na Zámečku, Vidovice 136, Kunice – (Bb wc: ano)
Kavárna, bar
Tel.: +420 323 665 445, mobil: +420 736 75 75 77
E-mail: sportcentrum@zamekberchtold.cz
Web: www.zamekberchtold.cz/sportcentrum

U Velkopopovického Kozla, Ringhoﬀerova 1, Velké Popovice
(Bb přístup i bb wc bude nejpozději v srpnu 2008)
Tel.: +420 323 683 443
Web: www.velkopopovickykozel.cz
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