
Hvězdárna v Ondřejově a Ladovské Hrusice
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QR kód trasy

Od hotelu Atlas nebo Benica vyjedete směr Konopiště 
a vydáte se po vyznačené trase přes Pomněnice nad 
Měsíčním údolím Konopišťského potoka až do Poříčí nad 
Sázavou. Zde stojí za prohlídku náš nejstarší románský 
kostel sv. Petra a Pavla. Kousek dál za železniční tratí 
je pak od roku 1924 umístěn žulový památník, který 
připomíná vítěznou bitvu vojska Jana Žižky. Bitva se 
v Poříčí odehrála v květnu 1420 a Žižka zde porazil vojska 
českých pánů, kteří stáli v husitských válkách na straně 
císaře Zikmunda. 
Od  kostela  sledujte turistickou zelenou trasu a směřujte 
do Čerčan, kde se odpojíte směr Čtyřkoly až do bašty 
vodáků a turistů, k zřícenině hradu Zlenice (Hláska). Od ní 
se vydejte dále proti proudu řeky Sázavy. Nezapomeňte 
však před Hvězdonicemi odbočit doleva po silnici do 
Ondřejova. Čeká vás stoupání až do Ondřejova, kde stojí 
za návštěvu zmíněná Ondřejovská hvězdárna. Odtud 
to je jen kousek do ladovských Hrusic za kocourem 
Mikešem. Zpět z Hrusic můžete jet vlakem z nedalekých 
Mirošovic. Vlaky jezdí každou půlhodinu a v Benešově 
jste za 20 minut. Z Hrusic se můžete vrátit i na kole přes 
Senohraby, podél potoka Mnichovka a z Hlásky po vlastní 
ose zpět do Benešova. Odměnou vám bude osvěžení 
v bazénu hotelu Benica.



Výlet na hvězdárnu v Ondřejově a za kocourem 
Mikešem do pohádkových Hrusic Josefa Lady. Na této 
cestě můžete vedle pohádkových Hrusic a ladovských 
scenérií navštívit i observatoř, v níž byl  v roce 1967 
instalován  dvoumetrový  zrcadlový dalekohled, 
který je dosud největším dalekohledem v Česku. 
Ondřejovská hvězdárna se mimo jiné zasloužila za objev 
řady asteroidů. Mezi nejnovější úspěchy astronomů 
z Ondřejova patří určení dráhy a původu Čeljabinského 
meteoritu.

Hvězdárna v Ondřejově 
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Délka trasy: do 35 km  
(v případě zpáteční cesty vlakem z Mirošovic do Benešova)       

Čas: 3.00–3.30 h       

Pokračování na vnitřní straně
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