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TRASA MI1: Z Míšova k Padrťským rybníkům
Nejlepším místem pro pěší návštěvu Padrtí je obec Míšov. Parkoviště přímo u Grillu Míšov (před
obecním úřadem), je doslova strategickým místem a stávající grillbar jednoznačně doporučujeme k
návštěvě!

Z Míšova vyrážíme severním směrem, k okraji obce, až k počátku lesní cesty Míšovská. Nedávno byla
cesta vyznačena červeným turistickým značením. Autem prosíme dále nejezděte, po 1 km je
cesta již uzavřena závorou a na úzké cestě nelze zaparkovat (!)

Až sem to byla spíše polní cesta. Od závory nás vede stará asfaltová cesta, místy kamenitá s
pozvolným stoupáním. Po 2,5 km dorazíme k odbočce na Břízkovec. Odbočte vpravo a stále po
červené jděte okolo původního kláštera (pozůstatky) až k hraně Horního Padrťského rybníka
(odpočinkové místo, krytý přístřešek).

Pokud budete mít pocit, že je zde až příliš přelidněno, pokračujete stále po červené přes
Alej až k hraně spodního Dolního Padrťského rybníka (dalších 1,5 km). Celou divokou scenérii
Padrtí doplňují nádherné okolní vrcholy Palcíř (725 m), Kočka (789 m) a Paterák (814 m).

Víte že..

V okolí Padrťských rybníků lze zahlédnout nejrůznější hmyz, obojživelníky i plazy. Málokterý
Středočech však ví, že tu jako na jediném místě v SČ kraji hnízdí mnoho ohrožených druhů: čáp
černý, orel mořský (!), svůj domov si zde našla i vydra říční. Oba rybníky slouží zejména k chovu
ryb (loví se pokaždé ob rok), a to zejména kapra.

První zprávy o obci Padrť sahají až k roku 1670, se zmínkou o železářské huti. Pro zpracování
železné rudy, kterou místní dobývali v okolí, hutě potřevbovaly dostatek vody a dřevo k topení. Oboje
tu také bylo. Proto obec rostla a získávala na svém věhlasu, v 18. století tu žilo přes 500 obyvatel.
Na konci 19. století však přišel úpadek, i brdské železářství se ocitlo v krizi.
V r. 1817 vyhasla poslední vysoká pec, hamry, které zpracovávaly železo (železné pruty pro
cvočkařské dílny) přežily pouze o 50 let více.

Po vzniku Československa zachraňuje Padrť rozvoj turismu, turisté objevují kouzlo místních rybníků, až
do příchodu německé armády..



Číslo trasy: MI1
Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, běžkaře

Výchozí bod: Míšov, Grill (parkoviště)
49° 37' 22.41" N
13° 43' 31.36" E

Cílový bod: Dolejší Padrťský rybník (hráz)
49° 39' 40.29" N
13° 45' 41.41" E

Délka trasy: 6,5 km
Orientační čas: chodec 85 min., běžec 50 min., cyklista

40 min., běžkař 69 min.
Značení trasy: po Červené značce

Lesní cesta: Míšovská
Povrch: 80% asfalt, 20% šotolina

Vhodné pro děti: Ano
Hodnocení trasy: 100%


