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Letošní farní pou  nás zavede do Lšt ní u ervan do kostela sv. Klementa. Poutní mše bude za ínat ve 13:00 a 
bude jí sloužit P.Václav Sn tina OSB. Dále je uvedeno n kolik tras, které vás p ivedou k cíli pout .  
 
Jednotlivé trasy : (viz mapka) 

Trasa 1. Mnichovice - Lšt ní - asi  12 kilometr  
Trasa vede z nádraží v Mnichovicích po žluté 
sm rem na Ond ejov, poté po Mikešov  cest  p es 
Vl í halí  do Hrusic. Odtud po žluté sm rem na 
Mirošovice. Z rozcestí Huba ov pokra ujeme po 
zelené p es hrad Ježov do Senohrab k žel.stanici. 
Odtud dále po žluté na rozcestí Zlenice, hláska. Zde 
by možná mohl být v provozu p ívoz p es Sázavu do 
Zlenic a poté p es Zlenice do Lšt ní. Pokud p ívoz 
nebude fungovat, tak po ervené p es ty koly a po 

echodu mostu p es Sázavu po modré ke kostelu 
sv.Klementa. 
 
 
Trasa 2. Mnichovice - Lšt ní asi 10,5 kilometru 
Trasa vede z nádraží v Mnichovicích po ervené, 

která cca po 500 metrech odbo uje vpravo. Naše cesta však vede dál rovn  mezi domy a poté polní cestou 
podél dálnice až k mostu p es dálnici. Most p ejdeme a na k ižovatce se dáme vlevo k zastávce Mirošovice. 
Odtud pokra ujeme po žluté bu  sm rem na Hrusice na rozcestí Huba ov a dále viz trasa .1. Nebo m žeme 
pokra ovat dle trasy . 3. 
 
 
Trasa 3. Mirošovice - Lšt ní - asi  7,5 kilometru 
Trasa vede z vlakové zastávky 
Mirošovice po žluté na rozcestí 
v obci, dále po modré p es hrad 
Ježov a dále viz trasa .1. 
 
Trasa 4.  Senohraby - Lšt ní 
asi 5 kilometr  
Trasa vede shodn  s trasou .1. 
 
Trasa 5.  ty koly - Lšt ní asi  
1,5 kilometru 
Ze zastávky ty koly jdeme 
zp t sm rem na Prahu na 

ižovatku a dále po silnici 
šikmo vpravo od trat , ze které 
po cca 50 metrech odbo uje 
doprava p šina (chodník) po 
které dojdeme na ervenou 
zna ku a dále viz trasa .1. 
 
Trasa 5.  er any - Lšt ní asi 3 kilometry 
Z nádraží er any jdeme po ervené na rozcestí Lšt ní a odtud po modré ke kostelu. 



Spojení. 
Veškeré spoje uvedené v tomto letáku byly zjiš ovány k 3.b eznu 2012. Do doby konání pout  m že dojít 
ke zm nám v jízdních ádech, prov te si tedy, zda Vámi vybrané spoje v den konání opravdu jedou, nap . 
na www.idos.cz.  
 
Všechny trasy za ínají podél trati Praha – Benešov. Osobní vlaky odjížd jí z Prahy hl.n. v 7:20, 7:50, 8:20, 
9:20, 10:20 a 11:20. Jízdní doba do Mnichovic je 38 minut, do Mirošovic 41 minut, do Senohrab 44 minut, 
do ty kol 47 minut a do er an 53 minut. 
 
 
 
Návrat dom  – nabídka možných spojení 
 
Vlaky z er an odjížd jí v 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 17:13, 17:43. P ípadn  je možno jet i 
ze zastávky Lšt ní v 14:35, 15:56 nebo 17:00 do er an a tam na vlak do Prahy. Jízdní doba Lšt ní- er any je 
4 minuty. 
 
 



Historie místa 
O slovanském hradišti Lšt ní se zmi uje již Kosmas ve své Kronice eské v roce 1055. P ipomíná hrad Lšt i Lš en. V té dob  byl hrad majetkem knížecího rodu P emyslovc . Spytihn v II. 
zde  v znil  Marii,  manželku  svého  bratra  Vratislava  Olomouckého.  Na  p ímluvu  biskupa  Šebí e  byla  Marie  po  m síci  v zn ní  propušt na.  Vydala  se  na  cestu  do  Uher  za  svým  manželem  
Vratislavem, na cest  však po mnohých útrapách zem ela. Touto tragickou událostí se Hradišt  zapsalo do d jin p emyslovského rodu i zem .V míst  bývalého slovanského hradišt  byl 
na po átku 14. stol. zbudován gotický kostelík sv. Klimenta. N které prameny uvád jí, že v gotickém zdivu je možno najít i zbytky zdiva románského. V 18. stol. p ipadá m ste ko Lšt ní 
s kostelíkem sv. Klimenta do panství Konopišt , jehož majitel Jan Josef hrab  z Vrtby jej dává r. 1730 obnovit a barokn  p estav t. Barokní kostelní v ž pokryta šindelem je dominantou širokého 
okolí.Ve 20. století byl kostelík n kolikrát poškozen. 28. dubna 1970 do n j ude il kulový blesk a zna  poškodil st echu a v ž. Proto byla v letech 1972 - 1973 provedena generální oprava 
kostela. 18. srpna 1974 kostel znovu poni ilo velké krupobití, p edevším vn jší omítku. P i oprav  poškozené omítky byl odkryt starý gotický portál z pískovcových kvádr  na levé vn jší stran  
kostela., díky úsilí P. Antonína Lišky, který byl v té dob  administrátorem na fa e v Po í, se poda ilo vzácný portál zachovat.V krásn  renovovaném interiéru kostela je velká barokní socha 
sv. Klimenta a apsidovitý presbytá . Okolo kostela je h bitov s barokní branou, na které je uveden letopo et 1731. 


