
Pěší výlety pro dospělé s výjezdem vlastním vozem.

1. Obecnice – velká obec ve stejnojmenné kotlině pod východními svahy Toku, nejvyšší hory Brd a Středočeského kraje. Lidově bývá přezdívána 
Bečánov. V obci najdeme stravování a občerstvení, Infocentrum VLS, naučnou stezku, koupaliště, obchody i kapacitní parkoviště, kostel sv. Šimona a 
Judy a vyhlášenou pekárnu. Také byste tu objevili několik půvabných roubenek – a možná i stopy po občasných bleskových povodních, které někdy 
tuto obec postihnou z vod Čepkovského (Obecnického) potoka, přítoku Litavky, který je sbírá ve svazích Toku. Na něm také leží kouzelná nádrž 
Octárna s vodárenským využitím. Tu bychom našli v lesích jen 1,5 km vzdušnou čarou od středu obce. Nejvýraznější krajinnou dominantou je však i 
zde Třemošná (780 m), jež se prudce zvedá jižně od obce nad její částí, podhorskou osadou Oseč.

Po vojenských stezkách na nejkrásnější vyhlídku; 18 km; 5,5 – 6,5 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Obecnice, náves Podhorská obec, parkoviště, restaurace, Infocentrum 

VLS, koupaliště, roubenky
518 49.7149481N, 

13.9461392E
2 Octárna Vodní nádrž vodárensky využívaná v půvabné lesní 

poloze
567 Výhled 49.7157936N, 

13.9252481E
4 Rozc. Rusínská cesta Rozcestí lesních silniček – pokračujeme vpravo 614 49.7138303N, 

13.9108283E
6 Rozc. U Rusínské boudy Na rozcestí u posedu na Požárním příkopu zahýbáme 

po modré značce vpravo
695 49.7094236N, 

13.8973083E
7 U Knížecí studánky Rozc. u Požárního příkopu, jen 36 m je odtud vzdálená 

pěkná Knížecí studánka
703 49.7189325N, 

13.8876811E
8 Bunkr na Jedlinské Bunkr (tzv. pixle) na spodním okraji DP Jordán 726 Výhled 49.7318883N, 

13.8684764E
9 Bunkr Benešák Nejslavnější pevnostní stavba v Brdech, známá z filmu 

Obecná škola – s pancéřovým zvonem a diamantovým 
příkopem

750 Výhled 49.7280842N, 
13.8670025E

10 Houpák-vyhlídka Zřejmě nejlepší panoramatický výhled v Brdech – lze 
dohlédnout např. na Klínovec, Ještěd nebo Sněžku

794 Nejlepší vyhlídka v 
Brdech

49.7255922N, 
13.8675211E

11 Tok, vrchol Nejvyšší vrchol Brd, Středočeského kraje i celých 
vnitřních Čech

865 49.7043319N, 
13.8765422E

12 Rozc. Schůdecká linie Rozcestí – pokračujeme dál po červené značce 688 49.7054528N, 
13.9121642E

Cíl Obecnice, náves Podhorská obec, parkoviště, restaurace, Infocentrum 
VLS, koupaliště, roubenky

518 49.7149481N, 
13.9461392E
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Tento výlet vám nabídne esenci tzv. Vysokých Brd – kouzelnou vodní nádrž, průzračné potůčky, z nichž lze pít, drsné pláně dopadových ploch, památky dlouhé 
vojenské aktivity, velkolepé scenérie, fantastické výhledy a nejvyšší horu celého pohoří.

Z parkoviště v Obecnici jdeme proti proudu potoka po zelené naučné stezce až k hrázi vodárenské nádrže Octárna, tady značku opustíme a pokračujeme 
rovně po lesní silničce (Obrázecká cesta) až na křižovatku, kde přejdeme vpravo na lesní cestu Rusínskou a stále stoupáme až k Požárnímu příkopu a 
velkému posedu na rozcestí U Rusínské boudy, kde se dáme vpravo po modré značce Požárním příkopem. Modré značky se stále držíme, projdeme 
nedaleko Knížecí studánky, pokračujeme na rozc. Mariina studánka na známé cestě Aliance a posléze i na rozc. U Tří fořtů pod vrchem Kalich. Modrá 
nás pak dovede až na spodní okraj DP Jordán k bunkru-pozorovatelně u Jedlinské cesty. Tady značku opustíme a vydáme se po silničce vlevo vzhůru 
až k bunkru Benešák (ofic. Zkušebnímu pěchotnímu srubu CE) s pancéřovým kulometným zvonem na střeše – nejznámějším a nejproslulejším pevnostním 
objektem v Brdech, z jehož střechy jsou krásné výhledy. Ještě však mnohem lepší rozhled nabízí střecha betonové pozorovatelny na nedalekém holém 
návrší Houpák (794 m), kam vystoupáme od bunkru po stezce. Jde patrně o zdaleka nejlepší (přístupné) rozhledové místo v Brdech, z něhož dohlédneme 
nejen třeba do Prahy, ale až k pohraničním horám – na Klínovec, Ještěd nebo Sněžku. Stezka nás odtud již po rovině dovede na nedalekou červenou 
značku, s níž začneme stoupat do sedla Dlouhý kámen na silnici Aliance a na okraji dopadové plochy Tok. Pokračujeme jen s mírným stoupáním po 
červené po horním okraji dopadovky (s fantastickými výhledy daleko do kraje až na Českomoravskou vrchovinu, Novohradské hory a Šumavu) až na samotný 
vrchol Toku (865 m) – nejvyšší hory Brd, kraje i celých vnitřních Čech. Stále po červené značce pak odtud pokračujeme nejprve dál Požárním příkopem a 
pak klesáním jižní částí tocké dopadovky (opět s úžasnými výhledy) až k Seníku pod Tokem a stále po červené brzy na to klesneme po kamenném schodišti 
na rozcestí Schůdecká linie pod vrcholem Kloboučku. Držíme se stále červené značky a po ní jdeme nejprve kolem pěkné Studánky U Kloboučku a pak 
po přímé Kloboučecké cestě zpět do Obecnice a na místo startu.

Mapka příjezdu: https://mapy.cz/s/hogakahudo

Mapka výletu: https://mapy.cz/s/gekofadoda

2. Láz – velmi půvabná podhorská obec se skládá ze tří částí – Dolní a Horní Láz a Žernová. Na jejím katastru se také nachází velká vodárenská nádrž 
(Lázský rybník, také VN Láz), připomínající horské jezero. Místní podnikatelé jsou velmi vstřícní k turistům, je zde v provozu několikero ubytovacích 
kapacit, restaurace, hospoda, občerstvení a obchod. Najdeme tu pěkné roubenky a také hřiště a nevelké koupaliště. Okolní lesy jsou vyhlášeným 
houbařským revírem. Obec je výborným východiskem nejen ke zmíněné nádrži, ale do celého údolí horní Litavky, která obcí protéká, na tajemné vrchy 
Zavírka a Bílá skála, půvabnou Skelnou Huť a na hlavní hřeben Brd, který zde zdobí hned tři „osmistovky“ – Brdce (840 m), Hradiště (839m) a Malý 
Tok (844 m).

Na hřeben Brd a Lázskou nádrž; 17 km; 5 – 6 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Láz, parkoviště na návsi Hned u parkoviště je koloniál a restaurace 587 49.6523950N, 

13.9127578E
2 Žernová, Perkanská 

cesta
Nedaleko pěkné roubené hájovny v Žernové 634 Výhled 49.6597781N, 

13.9037992E

https://mapy.cz/s/hogakahudo
https://mapy.cz/s/gekofadoda
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3 Skelná Huť Stávala zde sklárna a myslivna, dnes pěkná luční 
enkláva se stodolou, studánkou, nádržkou a 

přezimovací obůrkou, nepřehlédnutelná douglaska

715 Výhledy 49.6700000N, 
13.8791667E

4 Rozc. Brdecká/Havelská Rozcestí – opouštíme modrou značku a stoupáme 
vpravo dál po Brdecké k vrcholu Brdců

760 49.6693581N, 
13.8629331E

5 Brdce, vrchol Výhled na hřeben Koruny už sice zarůstá, zato nové 
mýtiny otevřely krásné výhledy směrem k Lázské nádrži 

a na východ

840 Výhledy 49.6739006N, 
13.8630697E

7 Bouda U Břízy Bývalá strážní bouda, rozcestí 830 49.6634486N, 
13.8473978E

8 Hradiště, vrchol Opuštěný a skrytý vrchol s kamenným mořem 839 49.6648906N, 
13.8507939E

9 Rozc. U starého buku Rozcestí u torza buku, jdeme vlevo! 828 49.6635181N, 
13.8428917E

10 Vyhlídka pod malým 
Tokem

Jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech 823 Výhled 49.6538706N, 
13.8479197E

11 Sedlo U Obrázku, rozc. Rozcestí Borské, Planýrky a Andělské cesty – jdeme 
vlevo po modré

770 49.6527778N, 
13.8563889E

12 Rozc. Třetí vrata Rozcestí na Havelské cestě, opouštíme modrou a jdeme 
vpravo dolů po c. Třetí vrata

752 49.6626153N, 
13.8613131E

13 Lázská nádrž Hráz vodárenské nádrže 644 Výhled 49.6593650N, 
13.8933064E

Cíl Láz, parkoviště na návsi Hned u parkoviště je koloniál a restaurace 587 49.6523950N, 
13.9127578E

Vyšplháme se na hlavní hřeben Brd a rozhlédneme se z něho po celé naší vlasti a také se ponoříme do hlubokých lesů v okolí pramenů Litavky v místech, 
která si oblíbili fajnšmekři mezi houbaři. Potěšíme se také pohledem na kouzelné jezero Lázské nádrže.

Z Lázu vyjdeme po Perkanské cestě na louky na Skelné Huti, kde stávala sklárna (výhledy, studánka), u nádržky zahneme vlevo po modré TZ na Brdeckou 
cestu a jdeme po ní na rozcestí s Havelskou, tady značku opustíme a stoupáme vpravo dál po Brdecké cestě až pod vrchol Brdce (840 m), na který nás 
dovede krátká neznačená odbočka (výhledy). Vrátíme se zpět na Brdeckou a dojdeme po ní až na cestu Jeřábeckou, kde uhneme vlevo a téměř po rovině 
dojdeme na rozcestí U Vojáka s Borskou cestou. Pokračujeme po ní v dosavadním směru projdeme velkou zatáčkou a rozcestím s Myší dírou a dorazíme 
k bývalé strážní Boudě u Břízy. Fakultativně můžeme odtud vyrazit neznačenou odbočkou k vrcholu Hradiště (839 m), na němž je skryto pěkné kamenné 
moře (bez výhledu). Od boudy pak zahneme ostře vpravo, po 350 m dojdeme na rozcestí, jemuž dominuje torzo starého buku. Zde se dáme vlevo po další 
lesní cestě, která jen velmi mírně stoupá až k nenápadnému vrcholu Malého Toku (844 m; bez výhledu) – a od něj ještě pár metrů zbývá na širokou cestu 
Tockou. My ji nyní jen překročíme a pokračujeme krátkou, asi 120 m dlouhou odbočkou k jedné z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech – Pod Malým 
Tokem (tabulka u lavičky udává nesprávnou výšku, je zde také teploměr a návštěvní kniha). Vrátíme se na Tockou cestu, zahneme na ni vpravo, sestoupíme 
na Borskou cestu a uhneme doprava – na sedlo a rozcestí U obrázku. Odtud jdeme vlevo po modré značce a té se držíme i po Havelské cestě až na 
rozcestí s cestou Třetí vrata. Uhneme doprava na tuto cestu a klesneme s ní k toku horní Litavky a po této cestě pak jdeme ještě 1,5 km až k hrázi 
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vodárenské nádrže Láz s kouzelným okolím (výhled).  Přejdeme mostek za přepadem nádrže a pod hrází klesneme k domku hrázného a silničce, která nás 
dovede (kolem Studánky u sv. Anny) k pile a zpět do Lázu.

Mapka příjezdu: https://mapy.cz/s/juzafezecu

Mapka výletu: https://mapy.cz/s/mesukoduno

3. Nepomuk – nejvýše položená (694 m) samostatná obec ve Středočeském kraji, leží na úpatí příkrých jižních svahů hor Malý Tok (844 m) a Praha (862 
m). Byla založena poslední řízenou kolonizací v Čechách v r. 1730 německými osadníky ze Šumavy (odtud také přízvisko V Němcích). Najdeme tu 
hned dvě resturace – zejména vyhlášený Cykloklub Nepál, parkoviště, pramen s výbornou vodou a malé koupaliště i objekty ve stylu lidové podbrdské 
architektury. Kromě toho hned několik půvabných roubených hájoven – jedna z nich sem byla po svém zrušení „přenesena“ ze sedla Na Rovinách pod 
Prahou. Z obce se otevírají pěkné výhledy do Rožmitálské kotliny a na „krále brdských lesů“, proslulou horu Třemšín (827 m). Obec je východiskem 
nejen na druhou nejvyšší horu Brd, Prahu a na hlavní brdský hřeben, ale také k Padrťským rybníkům. Turisty je velmi oblíbená a navštěvovaná.

Vyhlídková cesta; 11 km; 4,5 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Nepomuk, parkoviště Parkoviště v obci Nepomuk, nedaleko rest. Nepál 688 Výhled 49.6456092N, 

13.8333583E
4 Sedlo U Obrázku Rozcestí Borské, Planýrky a Andělské cesty – jdeme 

vlevo na Borskou cestu
770 49.6527778N, 

13.8563889E
5 Bouda U Břízy Bývalá strážní bouda, rozcestí 830 49.6634486N, 

13.8473978E
6 Rozc. U starého buku Rozcestí u torza buku, jdeme vlevo! 828 49.6635181N, 

13.8428917E
7 Vyhlídka pod Malým 

Tokem
Jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech 823 Výhled 49.6538706N, 

13.8479197E
8 Sedlo U sv. Jana Sedlo a důležité rozcestí na hlavním hřebeni, stávala 

zde strážní bouda U sv.Jana
822 49.6546744N, 

13.8351822E
9 Plzeňská vyhlídka Vyhlídka od zbytků radiomajáku na vrcholu Prahy, 

výhled mj. také na město Plzeň
859 Výhledy 49.6602194N, 

13.8158692E
10 U Sněžné jámy Rozcestí, opouštíme žlutou TZ vlevo na neznačenou 

Sýkorovou (pod elektr. vedením)
827 49.6573206N, 

13.8127589E
11 Rozc. na Sýkorové cestě Uhýbáme po Sýkorové vlevo od elektr. vedení 745 Výhled 49.6497911N, 

13.8203119E
Cíl Nepomuk, parkoviště Parkoviště v obci Nepomuk, nedaleko rest. Nepál 688 Výhled 49.6456092N, 

13.8333583E

https://mapy.cz/s/juzafezecu
https://mapy.cz/s/mesukoduno
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Čtyři samostatné nádherné vyhlídky a spousta dalších z cesty, vás čekají na této nedlouhé trase v okolí druhé nejvyšší hory Brd.

Z Nepomuku stoupáme nejprve po modré a po silničce Planýrka a po ní také pokračujeme tam, kde ji modrá opouští. Planýrka šikmo vzhůru traverzuje svahy 
Malého Toku až do rozcestí v sedle U Obrázku, kde zahneme vlevo na Borskou cestu. Po Borské stoupáme již volněji kolem Krausova kříže a s občasnými 
výhledy do kraje, až dosáhneme plochých hřebenových partií u bývalé strážní boudy U Břízy. Tady zahneme vlevo na lesní cestu, po níž projdeme cca 350 
m na rozcestí s torzem starého buku, kde se dáme vlevo po další lesní cestě, která jen velmi mírně stoupá až k nenápadnému vrcholu Malého Toku (844 
m; bez výhledu) – a od něj ještě pár metrů zbývá na širokou cestu Tockou. My ji však nyní jen překročíme a pokračujeme krátkou, asi 120 m dlouhou 
odbočkou k jedné z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech – Pod Malým Tokem (tabulka u lavičky udává nesprávnou výšku, je zde také teploměr a návštěvní 
kniha). Vrátíme se na Tockou cestu, zahneme vlevo a mírným klesáním dosáhneme rozcestí v sedle U sv. Jana, kde stávala stejnojmenná strážní bouda. 
Tady narazíme na žlutou TZ, která dál pokračuje jako hřebenovka a po ní míříme dál k vrcholu Praha. Z okrajů hřebene se nám od žluté značky postupně 
otevírají jedna za druhou nádherné vyhlídky do Rožmitálské kotliny, na Třemšín a dál až na Šumavu a Novohradské hory. Poslední z vyhlídek, Čákova, je 
výrazně označena – a za ideální viditelnosti lze odtud dohlédnout až na 240 km vzdálený masív hory Gr. Priel v Alpách. Pak nás již značka dovede na 
rozcestí u radaru ČHMÚ na Praze, druhé nejvyšší hoře Brd (862 m). 60 m vysoká věž srážkového meteoradaru je bohužel nepřístupná, ale můžeme značenými 
odbočkami dojít až na vrchol hory (vrcholová kniha) nebo na tzv. Plzeňskou vyhlídku u pozůstatků německého radiomajáku Egon z války. Odtud 
dohlédneme nejen na město Plzeň a na bližší oblast Padrťských plání, ale také až k hranicím na Český a Slavkovský les, Doupov a Krušné hory. Vrátíme se 
na rozcestí u radaru a se žlutou ještě krátce klesáme na rozcestí u Sněžné jámy (zbytek německých kasáren, kde na sněhu skladují lesáci sazenice 
stromků). Zde značku opustíme vlevo na neznačenou lesní cestu Sýkorová. Nejprve jdeme po rovině, ale jak se k nám přidá elektrické vedení (pod nímž 
pak jdeme), zahájíme stále ostřejší kamenitý sestup, oslazený pěknými výhledy. Dojdeme na místo, kde elektrické vedení pokračuje zarostlým průsekem a 
naše cesta odbočuje ostře vlevo, nyní již rovně po vrstevnici. Po 400 m pak spolu s ní začneme šikmo klesat zpět do Nepomuku na parkoviště.

Mapka příjezdu: https://mapy.cz/s/dokucabono

Mapka výletu: https://mapy.cz/s/fanubopevo

4. Rožmitál – Hutě pod Třemšínem. Podhorská osada náleží administrativně k Rožmitálu, se rozložila na toku vodoteče s různými označeními – Kotelský 
potok nebo Vlčava – jde ovšem o jednu a tutéž říčku Skalici. V osadě najdeme restauraci a také několik roubenek, u myslivny oblíbený pramen. Je 
důležitým východiskem na horu Třemšín (827 m), další vrchy v jeho zubatém hřebeni i do pěkných přírodních rezervací Na Skalách a Getsemanka.

Jihobrdské rezervace a Třemšín; 16 km; 5 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Hutě, rozcestí Rozcestí značených cest v osadě 576 49.5924028N, 

13.8065881E
2 Háj. Chynská Rozcestí nedaleko hájovny 601 49.6089311N, 

13.7945503E

https://mapy.cz/s/dokucabono
https://mapy.cz/s/fanubopevo
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3 Spálená bouda Rozcestí u býv. strážní boudy, odpočivadlo 712 49.6096333N, 
13.7703567E

4 Myší díra - chata 
Roubenka

Rozcestí, lovecká chata a studánka nedaleko pramenů 
říčky Skalice (Vlčavy)

642 49.5912067N, 
13.7740044E

5 Hengst, vrchol Stávala zde tvrz, v mapách chybně uváděná výška i 
pojmenování (jako Kobylí hlava)

761 Výhled 49.5865706N, 
13.7776239E

6 Holý vrch, vrchol Také v mapách často chybně označovaný za 
„Hřebence“

788 Výhled 49.5796169N, 
13.7765803E

7 Třemšín, vrchol „Král brdských lesů“, bývalé hradiště a hrad, bývalá 
rozhledna, kaplička, odpočivadlo, vrcholová kniha

827 Výhledy 49.5670708N, 
13.7772589E

8 Kobylí hlava Rozcestí u studánky 730 49.5756392N, 
13.7822872E

Cíl Hutě, rozcestí Rozcestí značených cest v osadě 576 49.5924028N, 
13.8065881E

Budete moci nahlédnout do jihobrdských rezervací, k pramenům říčky, na jejímž jméně se lidé nemohou dohodnout a vystoupíte na vrchol Krále brdských lesů 
(podle Jar.Vrchlického) – památný Třemšín.

Vyjdeme od rozcestí značených cest v Hutích po zelené značce, projdeme kolem rekreačního zařízení a překročíme říčku Skalici (Vlčavu) a jen zvolna 
vystoupáme k rozcestí nedaleko hájovny Chynská. Pokračujeme odtud spolu se žlutou vlevo a vystoupáme na hlavní hřeben k bývalé strážní boudě 
Spálená (také Na Knížecí). Odtud už pokračujeme jen po žluté značce, projdeme po okrajích dvou krásných přírodních rezervací Na Skalách a Getsemanka 
a klesneme do údolí Myší díra k chatě Roubenka, kde najdeme i studánku. Nedaleko odtud jsou prameny říčky, na jejímž jméně se stále lidé nemohou 
shodnout. Jedni ji zde označují za Kotelský potok, další za Skalici a zase jiní za Vlčavu. Na úsvitu historie však nesla ještě jedno jméno – Božes či Bojžes 
podle přemyslovského hradiště u Počápel, centru historického Bozeňského kraje. (Nebo tomu bylo naopak a hradiště neslo jméno podle vodoteče? Kdo ví…?) 
Se žlutou pak začneme ostřeji stoupat na výrazný vrch Hengst (761 m), který opět potvrzuje zmatek v místním názvosloví – na mapách bývá označován jako 
Kobylí hlava, místní mu však říkají Hengst nebo Henšt, chybně bývá uváděna i jeho výška (757m místo 761). Stávala zde jakási tvrz – snad hláska třemšínského 
hradu. Není divu – výhled je odtud náramný, jakkoli jej dnes už hodně omezuje vzrostlá vegetace. Tím jsme se dostali na třemšínský hřeben a se žlutou po 
něm pokračujeme k jihu na další (zmatený) vrchol – Holý vrch (788 m) – na mapách chybně značený jako „Hřebence“. Žlutá značka jej obchází, ale my to 
vezmeme přímo přes vrchol, kde sice postupně zarůstají četné mýtiny, ale přesto nabízí krásné výhledy. Pod Holým vrchem se znovu napojíme na žlutou 
a začneme vystupovat krátkými serpentinami v suti na návrší Křemel (790 m), odkud už rovnou míříme po krásné stezce s úžasnými výhledy na blízký 
Třemšín. Čeká nás ještě jeden strmý výšvih po okraji kamenného moře – a jsme na vrcholu Krále brdských lesů (jak jej nazval básník Vrchlický), 827 m 
vysokém Třemšíně. Zdejší rozhledna v r. 2015 vyhořela, hrad i hradiště, která zde stávaly, odvál čas (a romantické úpravy arcibiskupa Salma) a zůstala tu jen 
půvabná Třemšínská kaple, novodobé odpočivadlo s vrcholovou knihou – a pěkné výhledy mezi vzrostlými stromy. Na Třemšín mířily koncem 19.stol. také 
mnohatisícové národní poutě a lidé jsou mu nakloněni a věrní dodnes. Nedaleko bychom také objevili Třemšínskou studnu (kde se údajně ukrývá poklad, 
střežený obrem) i „vzorový“ partyzánský bunkr. Od kapličky sestupujeme už po červené značce k pěkně opravené Třemšínské boudě (někdejší strážní 
boudě), kde lze i strávit noc a Gangloffovu kříži – a pak dál až na rozcestí Kobylí hlava (protentokrát označené správně) s hezkou studánkou. Červená 
značka nás pak už stálým klesáním dovede zpět do civilizace v Hutích pod Třemšínem.
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Mapka příjezdu: https://mapy.cz/s/bopegorova

Mapka výletu: https://mapy.cz/s/fajahugetu

5. Teslíny – jen několik stavení, včetně myslivny v tyrolském slohu, tvoří nejvýše položené (711 m) sídlo Středočeského kraje v sedle, kterým prochází 
frekventovaná silnice první třídy (I/19) z Rožmitálu do Spáleného Poříčí a dál do Plzně. Je to jediná veřejná komunikace, spojující západní a východní 
úpatí CHKO Brdy přes hlavní hřeben. V jednom ze stavení bychom tu také našli pohostinství. Osada, náležející k obci Věšín, kde bývá občas trochu 
nouze o místa k parkování, je velmi oblíbeným východiskem turistů i cyklistů na sever k blízkým Padrťským rybníkům, na Břízkovec (kde měl stát radar 
americké PRO) nebo ke zbytkům benediktínského (Teslínského) kláštera, či na jih do oblasti jihobrdských hor Třemšín (827 m), Marásek (805 m) a 
k přírodním rezervacím a památkám (Na Skalách, Getsemanka, Míšovské buky, Hřebenec). U nedaleké obce Míšov pak najdeme další místní 
pozoruhodnost – Atommuzeum Javor 51, zřízené v bývalém podzemním skladu jaderné munice, spravovaném sovětskou armádou. V osadě také staví 
Cyklobus Brdy, provozovaný v sezóně o víkendech z Plzně do Příbrami a zpět.

Okolo Padrťských rybníků; 13,5 km; 4 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Teslíny Osada, nejvýš položené sídlo ve Stč.kraji 711 49.6227136N, 

13.7560161E
2 Břízkovec Místo, kde měl stát radar americké PRO 719 49.6353489N, 

13.7478839E
3 Býv.Teslínský klášter V r.1421 Žižkovo vojsko benediktínský klášter vypálilo a 

rozbořilo
671 49.6392175N, 

13.7521719E
4 Hořejší Padrťský rybník Rozc. u hráze rybníka, odpočivadlo, pumpa a chata 

Dzúrovka (nepřístupná)
638 Výhledy 49.6478658N, 

13.7555486E
5 Bývalá Padrť Pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka stávala ves 

Padrť, nuceně vystěhovaná a zničená v letech 1952-3
636 Výhledy 49.6612311N, 

13.7615736E
6 Rozc. v Záběhelské aleji Uhýbáme vpravo na neznačenou Altánskou cestu 683 Výhled 49.6599811N, 

13.7804133E
7 Rozc. U studánky Přecházíme na zelenou značku, nedaleko studánka a 

rybníček
677 49.6547719N, 

13.7792547E
8 Rozc. U Padrť.rybníků Pokračujeme po zelené vlevo 640 Rašeliniště 49.6472839N, 

13.7689981E
9 Václavka Rozcestí, strážní bouda, pomníček parašutistům a 

rybníček
648 49.6339633N, 

13.7789003E
Cíl Teslíny Osada, nejvýš položené sídlo ve Stč.kraji 711 49.6227136N, 

13.7560161E

https://mapy.cz/s/bopegorova
https://mapy.cz/s/fajahugetu
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Padrťské rybníky a na ně navazující pláně, připomínající Šumavu, se staly i díky médiím nejnavštěvovanějším místem v CHKO Brdy. Jejich návštěva tak patří 
i ke „slušnému vychování“ každého návštěvníka Brd.

Vyjdeme po zelené z osady Teslíny a vystoupáme pod vrchol Břízkovce, oné známé „kóty 718,8 m“ z „bojů“ o americký radar v Brdech.  Radar zde nestojí, 
ale bukové lesy, které by mu padly za oběť, ano. Krátce nato dorazíme na rozcestí, kde přejdeme na červenou značku z Míšova a vydáme se po ní vpravo 
dolů k nenápadným pozůstatkům Teslínského kláštera, vyvráceného v r. 1421 Žižkou. Značka nás pak dovede až k hrázi Hořejšího Padrťského rybníka, 
rozlohou (115 ha) největšího v Brdech. Místo bývá značně frekventované, najdeme tu odpočivadlo, naučnou stezku, nepřístupnou chatu Dzúrovku (podle 
někdejšího min.obrany ČSSR, gen. Martina Dzúra, který si ji oblíbil) a v jejím areálu také (přístupnou) pumpu s pitnou vodou. Po červené pak pokračujeme 
alejí podle břehů Dolejšího Padrťského rybníka (65 ha) až k jeho hrázi, pod níž stávala ves Padrť, jedna z obcí, které byly nuceně vystěhovány a srovnány 
se zemí v letech 1952-3, když se rozšiřoval vojenský újezd. Tady začínají neméně slavné Padrťské pláně, připomínající ty šumavské, jež dlouho sloužily jako 
vojenská střelnice. Dál pokračujeme po trase naučné stezky vpravo přes hráz rybníka a po okraji plání vzhůru Záběhelskou alejí až na rozcestí 
s neznačenou cestou Altánskou, na kterou uhneme doprava. Záhy dojdeme do lesa a k rozcestí U studánky, kde zahneme vpravo na zelenou (a také 
modrou) značku, projdeme luční enklávou U studánky (je tu jak studánka, tak rybníček) a dojdeme na další rozcestí U Padrťských rybníků – prakticky ve 
středu rašeliniště, které je však dnes už v rozpadu. Tady se zelenou uhneme vlevo a pokračujeme po ní k chatě Václavka, bývalé strážní boudě a k pomníčku 
parašutistů, kde se na loukách nachází také nevelký rybníček. Od Václavky pak pokračujeme po Teslínské cestě (cyklotrasa č. 2275) až ke státní silnici I/19 
z Rožmitálu do Spáleného Poříčí a Plzně. Po jejím okraji pak dojdeme těch 400 m zpět do Teslín.

Mapka příjezdu: https://mapy.cz/s/camesasato

Mapka výletu: https://mapy.cz/s/jazodakaba

6. Zaječov – velká obec na Hořovicku, dříve jedno ze středisek podbrdského železářství. Ve středu obce stojí nejstarší církevní památka v Brdech, 
augustiniánský klášter Svatá Dobrotivá (cca z r. 1263), který za minulého režimu sloužil částečně pro potřeby MV, částečně i pro PTP. Devastovaný 
klášter byl navrácen řádu, je postupně opravován a dnes už opět slouží svému účelu, je poutním místem a bývá využíván také ke kulturním a 
společenským akcím (výstavy, koncerty apod.). Na katastru obce se také nachází velký (a nepřehlédnutelný) kamenolom, kde se občas naleznou i 
pěkné polodrahokamy. Obec je poměrně rozsáhlá, tvoří ji řada administrativně připojených osad (Nová Ves, Kvaň, Dolní Kvaň, Kozojedy a dal.) a 
najdeme tu stravování (2x restaurace), obchod a nějaké roubenky. Obec si zatím zachovává vzhled místa jen málo zasaženého turismem.

Na známé i méně známé vyhlídky; 16,5 km; 5 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Svatá Dobrotivá Augustiniánský klášter sv.Dobrotivé v Zaječově 467 Poutní místo 49.7667681N, 

13.8423142E
2 Kvaň – rozcestí Opouštíme zelenou značku, pokračujeme po silnici 568 49.7741475N, 

13.8609394E
3 Malá Víska – rozcestí Zahýbáme vpravo do centra obce a od okraje lesa 

pokračujeme dál po žluté
537 Výhledy 49.7779514N, 

13.8721725E

https://mapy.cz/s/camesasato
https://mapy.cz/s/jazodakaba
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4 Jindřichova skála Nádherná vyhlídka do údolí Červeného potoka a na 
Valdek z mohutného skaliska (mrazového srubu)

588 Vyhlídka 49.7681050N, 
13.8815411E

5 Odbočka na Beran Dočasně opouštíme žlutou značku vpravo na 
neznačenou cestu, po níž stoupáme k vrcholu

601 49.7629425N, 
13.8748117E

6 Beran, vrchol Vrchol kopce s pěknými výhledy a skalisky, vojenské 
pozorovatelny

684 Výhledy 49.7604556N, 
13.8671203E

7 U Bílého křížku Důležitá křižovatka a místo, kde došlo k „bitvě“ mezi 
lesníky a pytláky. Zahýbáme vlevo po modré

617 49.7519358N, 
13.8718400E

8 Hejlák Vojenská pozorovatelna na vrcholu kopce (krátká 
neznačená odbočka vlevo na vrcholu stoupání silničky)

690 Vyhlídka 49.7508378N, 
13.8784267E

9 Červené potoky-rozcestí Odbočujeme z modré vpravo na jednu z větví 
neznačené cesty Červené potoky

633 49.7458494N, 
13.8864739E

10 Bunkr Červené potoky Velmi dobře zachovaný bunkr 667 49.7373617N, 
13.8751606E

11 Jedlinská cesta, rozc. Rozc. na Jedlinské cestě, s modrou TZ zahýbáme vlevo 
k rozc. K letišti, dál pokračujeme po zelené TZ

659 49.7407467N, 
13.8687714E

12 Dolní Kvaň, PTP Památník PTP 519 49.7609147N, 
13.8504592E

Cíl Svatá Dobrotivá Viz Start 467 49.7667681N, 
13.8423142E

Doporučená trasa příjezdu vás provede Obecnickou kotlinou a malebným údolím Litavky, kde také stojí za pozornost několik obcí – Hluboš, kde bylo 
v místním zámku první letní sídlo prezidenta Masaryka, Čenkov, kde v železárnách pracoval pozdější proslulý jugoslávský prezident Josip Broz-Tito, Jince 
– vojenské městečko pod Plešivcem, proslulé mj. i zkamenělinami trilobitů, Hvozdec, odkud vás čeká ostrý, ale nádherný sjezd do osady Mrtník v údolí 
Červeného potoka a Komárov – městečko a jedno z hlavních center podbrdského železářství, kde stojí za prohlídku zdejší Muzeum umělecké litiny.

Ze starobylého Zaječova stoupáme po zelené TZ přes osadu Kvaň. Za restaurací Prasečák zelená uhýbá vlevo, my ale pokračujeme po silničce přes 
nedaleké sedlo do Malé Vísky, na křižovatce uhneme doprava, projdeme obcí a brzy se potkáme se žlutou TZ. Po ní pokračujeme krátce do lesa, kde 
nepřehlédneme odbočku na Jindřichovu skálu (krásná vyhlídka), návrat zpět na hlavní cestu. Pokračujeme dál po žluté k výrazné odbočce vpravo – na 
neznačenou cestu, po níž se vydáme vzhůru k vrcholu Beranu. Krátce před vrcholem nám cestu „usnadní“ kamenné schodiště. Zde na skalisku s křížem 
pěkné výhledy. Vrátíme se zpět dolů na žlutou a pokračujeme po ní na křižovatku U Bílého křížku (ten nám připomíná krvavou bitvu mezi lesníky a pytláky). 
Na rozcestí se vydáme vlevo po modré TZ, vyjdeme na vrchol stoupání silničky, kde odbočuje vlevo krátká neznačená odbočka na vrchol Hejlák (690 
m) s krásným výhledem z býv. vojenské pozorovatelny (i tady najdeme kamenné schůdky). Vrátíme se na značku, sestoupíme do údolíčka (vlevo od silnice 
studánka U Panny Lídy s výbornou vodou) a krátce za ní už tur.značku opustíme vpravo na cestu Červené potoky. Na následujícím rozcestí jdeme opět 
vpravo proti toku Červeného potoka a po krátkém stoupání dorazíme k pěkně zachovanému velkému bunkru. Od něj ještě krátce stoupáme, ale brzy už 
narazíme na Jedlinskou cestu s modrou značkou. Vydáme se po ní vpravo dolů a stále se držíme modré značky až na rozcestí K letišti, kde končí. 
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Odtud pak pokračujeme po zelené značce dál z kopce údolím Mourového potoka až do Dolní Kvaně.  Tady přejdeme na modrou značku, vlevo u cesty si 
všimneme pomníku PTP (Pomocných technických praporů) a modrá nás pak již dovede zpět do místa startu.

Mapka příjezdu: https://mapy.cz/s/lunerudona

Mapka výletu: https://mapy.cz/s/bosunafape

https://mapy.cz/s/lunerudona
https://mapy.cz/s/bosunafape

