Pěší výlety pro rodiny s dětmi do 10 let věku s dojezdem vlastním vozem nebo veřejnou dopravou:

1. Příbram – centrum starého města a Svatá Hora; cca 4 km
Bod
1

Název
Dům Natura a muzeum

2
3

Kostel sv. Jakuba
Staršího
Zámeček-Ernestinum

4

Jiráskovy sady

5

Pražská ulice

6

Svatá Hora – poutní
areál
Krámky

7
8
9

Mariánská studánka a
křížová cesta
Vyhlídka

10

Bazilika

11

Svatohorské schody

12

Ulice V Brance

Popis
Dům Natura (výstavy, betlémy, přednášky, minizoo,
infocentrum) a Sphingidae muzeum (muzeum nočních
motýlů – druhá největší světová sbírka.
Hlavní městský katolický kostel, děkanství

Výška
500

Pův. sídlo arcibiskupa Arnošta z Pardubic, dnes
Muzeum III.odboje, Galerie F.Drtikola a městské
infocentrum
Ústřední městský park, několik soch, vč. upomínka na
Filosofskou historii, škola, k níž se váže povídka J.Drdy
Vyšší princip, důl. dopravní křižovatka, úřady a instituce
Obchodní centrum staré části města, občerstvení

503

Vyhlídka z okraje Poutního náměstí před bazilikou,
Mariánský sloup, v sousedství Kalvárie se sousoším
Zastřešený areál obchůdků s poutním zbožím a
suvenýry, občerstvení, kavárna-cukrárna
Studánka s údajně léčivou vodou, křížová cesta
s Toufarovým křížem (parková úprava)
Vyhlídka na město a Brdy od býv. bunkru

586

Bazilika Nanebevstoupení Panny Marie s ambity a
stříbrným oltářem, Svatohorské poutní muzeum, vstup
do Svatohorských schodů
Kryté schodiště (365 stupňů, cca 400m) spojující Svatou
Horu s centrem města
Jedna z dobře zachovalých historických uliček města,
občerstvení, cukrárna, restaurace; průchod do Pražské
ulice

586

Poznámka

503

GPS souřadnice
49.6891414N,
14.0083008E
49.6887111N,
14.0096419E
49.6897175N,
14.0104036E

504

49.6897106N,
14.0128606E

504

49.6890375N,
14.0134400E
49.6853206N,
14.0183539E
49.6846089N,
14.0188472E
49.6841194N,
14.0176458E
49.6839703N,
14.0155053E
49.6848622N,
14.0176028E

NKP- Národní
kulturní památka

586
578
568

490

NKP

49.6852719N,
14.0169214E
49.6878539N,
14.0116589E

13

Nám. TGM

14

Hořejší Obora

Ústřední městské náměstí s moderní kašnou (koule),
úřady, instituce, banky, infocentrum, občerstvení,
restaurace
Klidová zóna. Cyklostezka, Dvořákovo nábřeží s jeho
bustou, odpočinek, altánek

500

49.6880517N,
14.0094756E

480

49.6879964N,
14.0069114E

K prohlídce staré části Příbrami doporučujeme využít přiloženou mapku, zajímavostí je zde však více – za prohlídku např. stojí nedaleký městský hřbitov
s památníkem velké důlní katastrofy z r. 1892 a řada pomníků a hrobů, různé sochy, sousoší a skulptury, býv. ředitelství Rudných dolů nebo Radnice, rodný
dům F. Drtikola v Pražské ul., ale také rozsáhlé upravované parky i lesopark v oblasti Svaté Hory – s celou řadou pěkných vyhlídek na město, Brdy a okolní
krajinu. Za prohlídku stojí také v mapě již nazahrnutá nová část města – Březohorské sídliště, vybudované ve stylu sorely – s velkým Kulturním domem,
divadlem a kinem od arch. Hilského, s Aquaparkem, Zimním stadionem a řadou obchodů, restaurací a dalších zajímavostí, jehož ústředním náměstím je
rozsáhlé Nám 17.listopadu. Neméně zajímavou částí města jsou Březové Hory (jejich historická část) s nám. J.A.Alise a řadou pěkných hornických památek,
vč. světoznámého Hornického muzea a skanzenu, kostel sv. Vojtěcha, kostelík sv. Prokopa i modlitebna Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s věží, fungující
jako rozhledna.
Mapka příjezdu a parkování: https://mapy.cz/s/pohopugabe
Mapka doporučeného okruhu: Viz mapa zvlášť

2. Příbram – rekreační areál Nový rybník a lesopark Padák; 4,2 km
Bod
Start

Název
Parkoviště Na Flusárně

Popis

Výška
494

2

Vstup na Nový rybník

Brána rekreačního areálu, vstup volný

495

3, 4

Přírodní koupaliště

500

5

Pétanque

6

Občerstvení

7

In line dráha

Přírodní koupaliště s různými atrakcemi, plážemi,
brouzdalištěm, ostrůvkem a půjčovnou plavidel
Kromě hřiště pro pétanque je nedaleko také Adventure
golf, Mnizoo a menší kemp s chatkami
Bistro a blízká otevřená scéna pro hudební produkce a
animační programy
Kromě dráhy také blízké Letní kino

8

Východ z areálu

V blízkosti skatepark, zastávka ČD a Junior klub (vč.
občerstvení, koncerty apod.)

501

2

503
505
502

Poznámka

GPS souřadnice
49.6791828N,
14.0052236E
49.6769925N,
14.0028417E
49.6764717N,
14.0039683E
49.6748486N,
14.0047278E
49.6739583N,
14.0041506E
49.6733056N,
14.0034136E
49.6735939N,
14.0015061E

9

Fialův rybník

510

Lesopark Padák

Volné pokračování rekreačního areálu, jehož centrem je
rybník a tzv. Vrbičky – část toku Příbramského potoka
Napojení na dětskou naučnou stezku Lesoparkem
Padák
Odpočivadlo pod vrcholem Padák, výhledy

10

Dětská NS Padák

11

575

Výhledy

12

Hatě

Místo s pěkným výhledem na město

552

Výhledy

13

Kaňka

Odpočinková zóna u rybníčku Kaňka

498

Cíl

Parkoviště na Flusárně

Viz Start

494

516

49.6698411N,
14.0003206E
49.6698619N,
14.0033461E
49.6697844N,
14.0095792E
49.6758225N,
14.0122992E
49.6794814N,
14.0092200E
49.6791828N,
14.0052236E

Nový rybník a na něj volně navazující Fialův rybník a Lesopark Padák jsou rozsáhlou zónou rekreace a relaxace s řadou zajímavostí a atrakcí, s občerstvením,
Letním kinem a Junior klubem, sloužícím hlavně k hudebním produkcím a společenským akcím – a především je Nový rybník rozsáhlým přírodním koupalištěm.
Náš výletní okruh je proto pouze návrhem a možným doporučením, neboť předpokládáme, že každý návštěvník si zvolí individuální program návštěvy a pobytu.
Pro vycházku Lesoparkem Padák pak doporučujeme využít žlutou TZ od bodu 10 až do bodu 12, kde je třeba značku opustit a dál pokračovat k rybníčku
Kaňka neznačenou cestou (ulicí). Dovolujeme si též upozornit, že v Lesoparku Padák lze využít také bikepark. Ve městě Příbrami lze k osobní přepravě využít
také MHD a nově i železnici mezi zastávkami Příbram-nádraží a Příbram – Sídliště. S centrem města je areál spojen tzv. Zelenou páteří podle toku
Příbramského potoka, kterou prochází také cyklostezka.
Mapka příjezdu a parkování: https://mapy.cz/s/derahumolu
Mapka doporučeného okruhu: https://mapy.cz/s/maduzadagu

3. Jince – Plešivec; 8 km; 3-4 hodiny
Bod
Start

Název
Sedlo Klínek

Popis
Parkoviště v sedle, poblíž partyzánský pomníček

Výška
475

2

Plešivecké sedlo

590

3

Krkavčí skály

4

Čertova kazatelna

Rozcestí znač.cest, neznačená odbočka na Krkavčí
skály
Mohutná skaliska s výhledem na horu Písek a pásmo
Hřebenů
Provotřídní rozhledové místo ze skalní lavice nad
terasami Velkého lomu, výhled např. na Střední Brdy,

3

Poznámka

585

Výhledy

640

Výhledy

GPS souřadnice
49.7973942N,
13.9991506E
49.8055722N,
13.9929658E
49.8070781N,
13.9965281E
49.8099194N,
13.9883883E

5

Fabiánova zahrádka

6

Nad jezírkem

7

Smaragdové jezírko

8

Viklan

Cíl

Sedlo Klínek

ale i na Křivoklátsko, Milešovku a další vzdálené vrchy,
odpočivadlo, vrcholová kniha, panoramatický náčrtek
výhledu
Daleká vyhlídka z vrchu U Pyramidy, akropole
někdejšího hradiště, velmi romantické místo
Rozcestí značených cest
Také Plešivecké jezírko, působivé svou sytě zelenou
barvou – v bývalém lomu. Údajně skrývá poklad Hadí
královny z Krkavčích skal. V okolí řada trampských
tábořišť.
Mohutný balvan, který se dnes (údajně po zásahu
bleskem) už bohužel neviklá. Romantické místo, v okolí
řada spontánně vytvářených skulptur z kamenů.
Parkoviště v sedle, poblíž partyzánský pomníček

643

Výhledy

585
475

Velmi romantické
místo

49.8147461N,
13.9883997E
49.8158397N,
13.9933950E
49.8212878N,
13.9949078E

528

49.8045556N,
13.9988028E

475

49.7973942N,
13.9991506E

Hora s draky, čarodějnicemi, čerty, loupežníky i časté místo pobytu pána Brd Fabiána, ale také místo, kde stávalo jedno z největších (57 ha) hradišť u nás,
s nádhernými výhledy, mohutnými skalami, romantickým jezírkem i podivuhodným viklanem a hlubokými lesy. Zdaleka viditelná dominanta kraje, jež nese
přízvisko Brdský Olymp. Z Jinec sem vede také pěkná naučná stezka. Vyjdeme ze sedla Klínek kolem partyzánského památníčku po červené TZ, stoupáme
na rozc. Plešivecké sedlo, odkud si odskočíme (vpravo) po neznačené odbočce na divoké Krkavčí skály, obestřené řadou pověstí (např. o Hadí královně) a
s krásnými výhledy, a pak stoupáme po červené dál, až se nám otevře fantastický výhled ze skalní římsy Čertova kazatelna. Pod ní prý čert proměnil
výstavné město ve změť skal a balvanů, ale nám tak umožnil úžasný výhled do údolí Litavky, která teče o 300 m hlouběji pod námi i na oblast Středních Brd a
CHKO. Výhledy jsou ovšem mnohem vzdálenější – na Křivoklátsko a třeba až na Milešovku v Českém středohoří. Po červené značce pokračujeme dál po
okraji prudkých srázů hory k další vyhlídce – Fabiánově zahrádce, kde vládce Brd prý pěstuje čaromocné a neviditelné byliny a kde bývala akropole (centrum)
dávného prehistorického hradiště. Po červené pak dojdeme na rozcestí Plešivecký hřeben, kde přejdeme vpravo na modrou TZ, jež nás brzy dovede na
rozc. se zelenou TZ Nad Jezírkem. Uhneme na zelenou vlevo a velmi prudkým klesáním, jež se po čase trochu zmírní, dojdeme ke Smaragdovému
(Plešiveckému) jezírku. Od něj nás již vede téměř po vrstevnici žlutá TZ kolem řady studánek na rozc. Bezdědičky, kde přejdeme na modrou značku (a
naučnou stezku), která nás již brzy dovede pod plešivecký Viklan. Od něho pak pokračujeme nejprve dále po modré a následně po červené značce zpět do
místa startu v sedle Klínek.
Neměli bychom ale zapomenout na „vojenské“ městečko Jince, kouzelně rozložené v hlubokém údolí Litavky, v němž právě probíhá rekonstrukce skutečné
rarity – poslední dřevouhelné vysoké pece (Barbora) ve střední Evropě, najdeme tu pěkný kostel sv.Mikuláše, nebo oblíbené přírodní koupaliště „Biotop“,
ale v blízkém okolí je řada míst, kde už slavný Joachim Barrande studoval a popisoval zkameněliny trilobitů. Městečko můžeme snadno navštívit nejen vozem,
ale také tudy prochází železniční trať (Praha – Zdice – Příbram – Protivín) a Jince jsou i rychlíkovou zastávkou. V sezóně zde staví také zvláštní Cyklovlak
Brdy, který jede z Prahy přes Příbram a Březnici až do Blatné.

4

Mapka příjezdu a parkování: https://mapy.cz/s/lucudakeku
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/jaregutomu

4. Březnice; 2,5 km
Bod
Start

Název
Březnice, Náměstí

Popis
Parkoviště na Náměstí v centru města

Výška
340

2

Ghetto Lokšany

Židovské muzeum v synagoze a měšťanské paláce

340

5

Kamenný most

Starobylý most se sochami světců

338

6

Zámek Březnice

343

7-10

Zámecký park

11

Sv.Ignác a Jezuitská
kolej
Březnice, Náměstí

Nádherný zámek s hradbami, Lokšanskou knihovnou,
sbírkou zbraní a expozicí podbrdských strašidel a
pohádkových bytostí
Anglický park s rybníčky a pěknými romantickými
zákoutími
Místně významný chrám a důležitá opora Jezuitského
řádu na pomezí Středních a Jižních Čech
Parkoviště na Náměstí v centru města

Cíl

Poznámka
Městská památková
zóna
Městská památková
zóna, NKP
Městská památková
zóna
Městská památková
zóna, NKP

GPS souřadnice
49.5574331N,
13.9504147E
49.5584944N,
13.9505411E
49.5570822N,
13.9540281E
49.5574469N,
13.9560258E

Městská památková
zóna
Městská památková
zóna

49.5569458N,
13.9567983E
49.5571092N,
13.9529422E
49.5574331N,
13.9504147E

340
340

Březnice je krásné a malebné městečko (s městskou památkovou zónou), z něhož už dýchají Jižní Čechy. Je to město spousty památek a krásných a
zajímavých objektů a míst, jimž sice vévodí nádherný zámek, ale hodnotou i krásou se mu vyrovná i kostel sv.Ignáce a Jezuitská kolej u Náměstí nebo jedno
z nejzachovalejších židovských ghett (Lokšany) v naší zemi se synagogou, židovským muzeem a paláci. Za prohlídku určitě stojí i rozsáhlý a romantický
zámecký park s jezírky (rybníčky), starobylý Kamenný most se sochami světců přes říčku Vlčavu (Skalici) nebo Kaple sv. Rocha na místním hřbitově. Za
pozornost určitě stojí také místní Pivovar Herold (s vkusnou restaurací) i pěkné sportovní zázemí s koupalištěm, tenisovými kurty a stadiónem. Příjemné
restaurace a hospůdky v centru města jsou turisty velmi oblíbeny. Je těžké doporučit jednoduchý prohlídkový okruh, jakkoli jsme se o to pokusili, ale návštěvníci
si individuálně mohou vybrat, co je nejvíc osloví. Návštěvu zámku (i s expozicí podbrdských strašidel, která potěší děti) nebo židovského ghetta s muzeem však
můžeme jednoznačně doporučit. Dobře vám poradí také v infocentru. Do Březnice se můžete snadno dostat nejen svým vozem, ale hlavně děti ocení i
příjemnou cestu vlakem z Příbrami, neboť město je i rychlíkovou stanicí a železničním uzlem. Nedaleko města pak určitě stojí za návštěvu hradiště Bozeň,
odkud Přemyslovci zahájili svou expanzi do jižních Čech (nedaleko obce Počaply) nebo krásnou vesnickou památkovou rezervaci v obci Drahenice, či
kouzelný kostelík s ambity na kopci u Pročevil, na úpatí Brd.

5

Mapka příjezdu a parkování: https://mapy.cz/s/gecatubazu
Mapka doporučeného okruhu: https://mapy.cz/s/lucahoresa

5. Rožmitál pod Třemšínem; 3,5 km
Bod
Start

Název
Náměstí

Výška
522

Zámek

Popis
Kostel sv. Jana Nepomuckého, radnice, měšťanské
domy, parkoviště
Zámek, Podbrdské muzeum, Muzeum hasičstva

2
3

Podzámecký rybník

Největší z rožmitálských rybníků

520

4

Alej a lípa Johanky
z Rožmitálu

526

Městská památková
zóna

5

Cvokařské muzeum

522

6

Starý Rožmitál

Městská památková
zóna
Městská památková
zóna

49.6063994N,
13.8522314E
49.6082383N,
13.8506517E

8

Nábřeží

Lípa a Alej královny Johanky z Rožmitálu podle
Podzámeckého rybníka, spojující Rožmitál a Starý
Rožmitál
Malé, půvabné a velmi zajímavé muzeum řemesla, které
vládlo tomuto kraji
Kostel Povýšení sv. Kříže, kde působil J.J.Ryba a
poprvé zazněla jeho Česká Mše Vánoční a hřbitov
s Mistrovým hrobem
Centrum města na břehu rybníka

GPS souřadnice
49.6021392N,
13.8639150E
49.6019567N,
13.8627997E
49.6018747N,
13.8609433E
49.6016928N,
13.8572467E

9

Benátky

Půvabná část města nad Jalovým potokem

519

Cíl

Náměstí

Viz Start

522

Městská památková
zóna
Městská památková
zóna
Městská památková
zóna

49.6035350N,
13.8634297E
49.6026553N,
13.8652375E
49.6021392N,
13.8639150E

522

535
522

Poznámka
Městská památková
zóna
Městská památková
zóna

Rožmitál s městskou památkovou zónou, leží ve stejnojmenné kotlině, ze tří stran obklopené Brdy, jimž zde vévodí „král brdských lesů“ – Třemšín. Samo
město v drsné mrazové kotlině se nachází téměř na rovině mezi několika půvabnými rybníky (Podzámecký, Kuchyňka, Jez a Sadoňský), spojenými říčkou
Vlčavou (Skalicí) a jejím přítokem, Hoděmyšlským potokem. Ačkoli jsme doporučili prohlídkový okruh městem, lze předpokládat, že si každý v něm najde to,
co jej nejvíc osloví. Proto se zde omezíme spíše jen na výčet hlavních zajímavostí a pozoruhodností, o nichž vám samozřejmě podají mnohem bližší a
podrobnější informace v místním Infocentru v Palackého ulici vedle Náměstí. Zámek je asi hlavní pozoruhodností města, bohužel je t.č. v nedobrém
technickém stavu a začala probíhat jeho rekonstrukce a oprava, přesto se tam už občas pořádají i akce pro veřejnost. Vedle zámku však stojí za pozornost
historická Zámecká hospoda s pěknou terasou a nádherným výhledem na rybník Kuchyňka, a hned naproti stojící nevelké Muzeum hasičstva. Hned vedle
Infocentra najdeme výborně vedené Podbrdské muzeum, v němž nechybí ani expozice o pohnutém životě a díle skladatele, kantora a regenschoriho J.J.Ryby.

6

Centrum města s filiálním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Náměstí se nachází na jakémsi ostrově, tvořeném z jedné strany říčkou Vlčavou (Skalicí) a
z druhé Jalovým potokem. Obě vodoteče vytékají z velikého Podzámeckého rybníka a spojují se před rybníkem Jez. Jalový potok je těsně obestavěn
historickou zástavbou a vytváří malebné tzv. Rožmitálské Benátky, které nejlépe shlédneme z historického Kamenného mostu či dalšího můstku mezi ul.
Příkopy a Sladkovského nebo mostu na Rybově ulici a ze samotné ul. Příkopy. Na Náměstí najdeme řadu pěkných měšťanských domů a v jeho blízkém okolí
další měšťanské a venkovské domy. Neměli bychom určitě vynechat památnou Lípu královny Johanky z Rožmitálu, která nás uvítá na začátku krásné
stejnojmenné aleje podle západního břehu Podzámeckého rybníka. Alej nás také dovede do Starého Rožmitálu – nejprve ke kouzelnému Cvokařskému
muzeu, kde se seznámíme s řemeslem, které svého času vládlo tomuto podbrdskému kraji a následně ke starobylému kostelu Povýšení svatého Kříže,
v němž jako regenschori působil Jakub Jan Ryba a kde poprvé zazněly tóny jeho proslulé České Mše Vánoční (Hej Mistře). Na sousedícím hřbitově také
nalezneme jeho hrob. U rybníka Kuchyňka můžeme navštívit vyhlídkovou věž a u Sadoňského rybníka pěkný sportovní a rekreační areál s koupalištěm a
hřišti. Určitě můžeme doporučit i výlet do nedaleké Voltuše, za níž v lesích vrchu Štěrbina (754 m) najdeme kamennou mohylu J.J.Ryby, který zde vlastní
rukou ukončil svůj život, ale třeba také velmi pěknou naučnou stezku Bílá skála – U Drtiče nebo Voltušskou vyhlídku, z níž přehlédnete celou Rožmitálskou
kotlinu obklopenou lesy a brdským pohořím. Kdo by pak chtěl navštívit památný a atraktivní Třemšín (827 m), nejspíš se vydá do podhorské osady Hutě pod
Třemšínem s pěknými roubenkami, která je východiskem na tuto horu. Sami nahlédnete, že město a jeho okolí vás určitě zaujme a potěší i svou pohostinností
a půvabem.
Mapka příjezdu a parkování: https://mapy.cz/s/gujuvepace
Mapka doporučeného okruhu: https://mapy.cz/s/lolobezube

6. Valdek; 11 km; 6 – 7 hod.
Bod
Start

Název
Mrtník, parkoviště

Popis
Podhorská osada v kouzelné poloze

Výška
421

Poznámka

2

Mrtnická skála

Vysoký skalní útvar, horolezecký terén

428

Případně výhled
z vrcholu skály

3

Nádrž Záskalská

Vodní nádrž s rekreačním využitím – koupání, rybolov

452

5

7

Krejčovka

Pozůstatky dobývání železné rudy a rumělky, naučná
stezka
Zaniklá hornická osada, obojživelníci, listonoh, chráněné
rostliny
Bývalá hájovna a studánka s dobrou vodou

530

6

Jedová hora, šachta
Barbora
Hrachoviště

8

Valdek

Zřícenina gotického hradu, kamenné moře

559

7

530

EVL

593
Výhledy

GPS souřadnice
49.7983675N,
13.8712103E
49.7956300N,
13.8751217E
49.7925569N,
13.8786131E
49.7919614N,
13.8869817E
49.7908392N,
13.9028067E
49.7805556N,
13.9144444E
49.7751069N,
13.8934319E

9

Neřežín

Podhorská osada, roubenky

457

10

Chaloupky

Podhorská obec v půvabné poloze

469

Cíl

Mrtník, parkoviště

Podhorská osada v kouzelné poloze

421

49.7861842N,
13.8831842E
49.7912133N,
13.8728089E
49.7983675N,
13.8712103E

Doporučujeme vám vlastně hned dva výlety. Jeden motoristický a jeden pěší. Návštěva hradu Valdek, kouzelného údolí Červeného potoka i zaniklé obce
Hrachoviště je zážitkem, na nějž budete dlouho vzpomínat, ale neméně zajímavá je i cesta z Orlova nádherným údolím Litavky a příjezd přes Hvozdec do
půvabné vesničky Mrtník s kostelem krytým šindelem, v hlubokém údolí divokého Červeného potoka.
Z parkovišťátka v Mrtníku vyrazíme po zelené TZ (a naučné stezce) k vysoké a příkré Mrtnické skále, která je horolezeckým terénem (ale lze na ni vystoupit
i „normálně“). Na jejím úpatí najdeme tabulku, označující, kam až dosahovala voda Červeného potoka při katastrofální povodni v r. 1872. Pokračujeme po
zelené dál na břeh VN Záskalská, jedné ze dvou vodních nádrží v CHKO Brdy, kde se lze též vykoupat a rybařit a posléze nás naučná stezka dovede až
k jámě dolu Barbora nedaleko vrcholu Jedové hory. Právě odtud pochází zlověstný název kopce – ve zdejším dole na železnou rudu se také dobývala rtuť
(rumělka) jejíž jedovaté výpary dokázaly mnoho lidí omámit (odtud pověsti o Bludném kořenu z této lokality). Nyní už po modré značce pokračujeme na
rozsáhlou luční enklávu, kde stávala hornická obec Hrachoviště, nuceně vystěhovaná a zničená v letech 1952-3. Dnes je tu areál vojenské autoškoly pro
těžkou techniku a v terénních vlnách zde našlo útočiště mnoho chráněných obojživelníků, vč. kuňky žlutobřiché, ale také živoucí fosílie – korýš listonoh
letní, nápadně se podobající trilobitům. Rostou zde i různé chráněné rostliny – např. hořec hořepník, kosatec sibiřský a snad i jednokvítek velekvětý. Na
rozcestí zahneme vpravo na žlutou TZ a kolem studánky a pomníčku zaniklé obce mírně stoupáme k bývalé roubené hájovně Krejčovka, kde bychom
nedaleko odpočivadla našli i studánku s výbornou vodou. Žlutá značka nás pak vede přes rozc. Na Hlíně až ke značené odbočce ke zřícenině mohutného
hradu Valdek, který učaroval mj. i K.H.Máchovi. Technický stav památky však není příliš dobrý a s krásnými výhledy z tohoto místa se raději spokojíme
z mohutného a romantického kamenného moře nad nímž se hrad vypíná. Vidíme odtud nejen část údolí Červeného potoka, ale také mohutnou Jindřichovu
skálu na protější straně údolí ve svazích vrchu Beran (684 m). Od zříceniny hradu klesáme po žluté do pěkné podhorské osady Neřežín, kde bychom objevili
i nejednu roubenku, uhneme doleva na naučnou stezku a po ní procházíme osadou kolem kapličky. Stezka nás pak dovede loukami do obce Chaloupky,
kde najdeme nedaleko rozcestí i dobrou restauraci. Od rozcestí se vydáme vpravo dolů po zelené TZ k nádrži Záskalská a přes její hráz a pak již zpět do
místa startu. Těch 11 km je nabito zážitky i krásnou krajinou a nejspíš ani nezaregistrujeme, jak nám uběhly. Údolí Červeného potoka bychom mohli také
nazvat Údolím Železa – vždyť tady bylo jedno z center podbrdského železářství. V nedalekém Komárově na tuto tradici navázal i současný podnik, Buzuluk
Komárov a fantastické výrobky ze zdejší litiny můžeme obdivovat jak na sochách ve městečku, tak přímo v Muzeu litiny, které tu též najdeme. A třeba ještě
těsně před Komárovem nemineme ani pěkný vodopád na Červeném potoce pod stejnojmenným rybníkem.
Mapka příjezdu a parkování: https://mapy.cz/s/jatevetuze
Mapka doporučeného okruhu: https://mapy.cz/s/kedasusunu
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