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Benešov

Za kocourem Mikešem do Hrusic
Cesta začíná u hotelu Atlas nebo Benica a následuje projížďka 
celým Benešovem. Dále  pokračujete výjezdem  po silnici na 
Bedrč, kde sjedete na začátku vesnice vlevo na šotolinovou 
cestu podél Benešovského potoka až do Mrače. V Mrači minete 
po pravé straně Mračskou tvrz a  pokračujete po klidné silnici 
směr Čerčany. V Čerčanech u nádraží pokračujte vlevo a sjedete 
k řece Sázavě k mostu pro pěší a cyklisty. Z mostu je oku a duši 
lahodící výhled na řeku. Po jeho přejetí odbočte doprava 
a pokračujte dle vyznačené trasy v mapě až do Čtyřkol a poté 
až k místu zvanému „Hláska“, které se nachází  pod  zříceninou 
hradu Zlenice.  A dále  pokračujeme do pohádkových Hrusic po 
stezce podél potoka Mnichovka až na rozcestí do Hrušova. Do 
Hrusic je to odsud už jen kousek. Jakým způsobem se vrátíte 
zpět do Benešova, je jen na vás. Můžete i s koly nasednout 
na osobní vlak v sousedních Mirošovicích, který jezdí každou 
půlhodinu, anebo se vrátíte zpět po stejné trase s tím, že se 
necháte v Hlásce převézt převozníkem na druhou stranu 
řeky do Zlenic a cestu ukončíte opět v hotelu ATLAS nebo  
v hotelu BENICA. 

Hrusice

QR kód trasy
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Za kocourem Mikešem 
do Hrusic
Délka trasy: 20 km  

(v případě použití vlaku z Mirošovic do Benešova)      
Čas: 1.30–2.00 h       

Vhodné pro rodiny s dětmi (2.00 až 2.30 h)

Cesta za pohádkovým kocourem Mikešem do jeho 
rodných Hrusic je především cestou malebným 
Ladovským krajem, v němž hledal inspiraci pro svá díla 
a život právě Josef Lada. Na této cestě vedle malebných 
pohádkových Hrusic můžete navštívit jedinečnou 
středověkou Mračskou tvrz, kde se koná řada kulturních 
akcí, a dále zříceninu středověkého hradu Zlenice 
známého jako „Hláska“. Na tomto turisticky velmi 
frekventovaném a vyhledávaném místě se rovněž koná 
řada zajímavých akcí, ale i  samotné místo je branou do 
dávného středověku o  čemž vás přesvědčí i naprosto 
jedinečný přístupový dřevěný most, který byl v roce 
2014 oceněn jako třetí nejlepší tesařské dílo v ČR.
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