Cyklistické výlety z Orlova pro dospělé
1. Výš už to nejde (přes Obecnici na Houpák a Tok a na Pilskou nádrž); 24 km; 3 – 4 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

Popis
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

Výška
650

2

Pod Malou Třemošnou

645

4

Oseč

5

Obecnice

6

Sedlo U Křížku

Rozcestí značených cest, pokračujeme po modré do
Oseče
Součást Obecnice pod svahy Malé Třemošné a Dubové
hory, studánka, jedeme vlevo po silnici do Obecnice
Velká podhorská ves s občerstvením, restauracemi,
obchodem, kostelem sv. Šimona a Judy, koupalištěm,
záchytným parkovištěm, Infocentrem VLS a několika
roubenkami
Rozcestí v sedle, jedeme vlevo na cestu Aliance

7

Rozc. na Alianci

Rozcestí na cestě Aliance, jedeme vpravo na modrou

715

8

Bunkr na Jedlinské

726

Výhled

9

Houpák-vyhlídka

794

Nejlepší vyhlídka v
Brdech

10

Tok, vrchol

11

Carvánka

12

U Šraňku

Bunkr (tzv. pixle) na spodním okraji DP Jordán,
opouštíme značku, jedeme vlevo vzhůru
Zřejmě nejlepší panoramatický výhled v Brdech – lze
dohlédnout např. na Klínovec, Ještěd nebo Sněžku
Nejvyšší vrchol Brd, Středočeského kraje i celých
vnitřních Čech
Horská louka s přístřeškem pro turisty, studnou, vodní
nádržkou, pomníčkem bývalé hájovny a (nepřístupnou)
loveckou chatou. Východisko na Tok.
Rozcestí na Čihadelské cestě, pokračujeme po žluté

13

U Pilské studánky

700

Studánka

14

Háj. U Slaniny

Rozcestí, jedeme dál po modré a zelené na Pilskou
nádrž, studánka
Obora s jeleny, pokračujeme kolem obory po zpevněné
cestě zpět do Orlova

649

Jeleni

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

650

Výhledy na město

538

Poznámka
Výhledy na město

Výhledy

518

663

865
844

817

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6948839N,
13.9511969E
49.7040714N,
13.9584953E
49.7143258N,
13.9463289E

49.7277122N,
13.8934700E
49.7245911N,
13.8820975E
49.7318883N,
13.8684764E
49.7255922N,
13.8675211E
49.7043319N,
13.8765422E
49.7025000N,
13.8727778E
49.6923714N,
13.8845414E
49.6811108N,
13.9004833E
49.6781592N,
13.9352003E
49.6870617N,
13.9462644E

Kdo by se nechtěl podívat na nejvyšší horu Brd, Středočeského kraje a vlastně celých vnitřních Čech? A na kopec, z něhož ty Čechy také prakticky celé
přehlédneme? Zvlášť, když je to spojeno s poznáním nádherné a romantické přírody a dýchne na nás i tajemství skoro 100 let uzavřeného území.
Jedeme z Orlova nejprve po žluté a od rozc. Pod Malou Třemošnou modré značce do osady Oseč, kde značku opustíme na silnici vlevo, projedeme
kolem studánky a přes křižovatku U Vojáka zamíříme do velké podhorské vsi Obecnice, která se rozložila pod masívem nejvyšší hory Brd. Z návse
v Obecnici (u kostela) odbočíme vlevo po silnici a stoupáme k okraji lesů a dál až do sedla U Křížku na silnici Obecnice-Zaječov. Zde odbočíme vlevo na
slavnou horskou silničku Aliance a dál stoupáme – kolem požární nádrže až na rozcestí, kde zahneme vpravo na modrou značku a přes další rozc. (U tří
fořtů) po ní jedeme kolem vrchu Kalich až na dopadovku Jordán a po jejím okraji k betonové pozorovatelně u Jedlinské cesty. Značku tady opustíme a
po Jedlinské stoupáme vlevo, přímo středem dopadovky k neslavnější pevnostní stavbě v Brdech, mohutnému bunkru lidově nazývanému „Benešák“
(výhled). Odtud už asi kolo vytlačíme po kamenité stezce vlevo vzhůru na nedaleký vrch Houpák (794 m), odkud se nabízí fantastický panoramatický
rozhled praktici na celé Čechy až k pohraničním horám. Odtud už vede dobře sjízdná cesta k červené značce – a po ní vlevo stoupáme zase vzhůru (po
cestě Travnatá) – opět k silničce Aliance, tentokrát však už do sedla Dlouhý kámen (822 m) na temeni Toku. Červená nás pak vede Požárním příkopem
po horním okraji tocké dopadovky (nádherné výhledy) až na samotný vrchol Toku (865 m) – nejvyšší hory Brd. Tady přejedeme na zelenou značku a za
chvilku jsme na kouzelné horské louce, kde stávala hájovna Carvánka (dnes je tu nepřístupná lovecká chata, přístřešek pro turisty, studna s pitnou vodou,
nevelká nádržka a pomníček někdejší hájovny). Po zelené pak jedeme ještě na rozc. U Šraňku, a z něho dál po žluté značce sjíždíme Čihadelskou cestou
na rozc. Na Třetí na Obecnické cestě, zahneme vlevo a dál jedeme z kopce po žluté (a zelené) až ke studánce a rozcestí U Pilské studánky. Odtud se
vydáme již po modré (a zelené) značce rovně, projedeme kolem Vyhlídky u Pilské nádrže, na rozcestí Pila opustíme zelenou a pokračujeme po pěkné
Slaninské cestě dál (po modré). Značka brzy uhýbá vlevo vzhůru, ale my pokračujeme po silničce až k hájovně U Slaniny s pěknou oborou s jeleny.
Kolem obory pak jedeme po zpevněné cestě zpět do cíle v Orlově.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/jerogorope

2. Na Tok, Houpák a Bor; 29 km; 4-5 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

Popis
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

Výška
650

Poznámka
Výhledy na město

2

Háj. U Slaniny

Obora s jeleny

649

Jeleni

3

Vyhlídka U Pilské

Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo

675

Výhled

4

Rozc. nad Pilskou

690

5

Obecnické sedlo-Rovina

Výrazné rozcestí – jedeme vpravo vzhůru do
Obecnic.sedla (Roviny)
Rozcestí a odpočivadlo u křižovatky cest, jedeme vlevo

2

719

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6781592N,
13.9352003E
49.6789506N,
13.9115325E
49.6816814N,
13.9103789E
49.6844169N,

6

Rozc. Buršovská/Káňská

7
8

Rozc.
Káňská/Čihadelská
Carvánka

9

Tok – vrchol

10

Houpák – vyhlídka

11

Bunkr Benešák

12

U Bártova dubu

13

Pod ústřednou Hořovská

14

Bor

15

Rozc. U Vojáka

16

Borské sedlo

17

U Pilské studánky

Cíl

Orlov, socha Fabiána

po zelené na Buršovskou cestu
Rozcestí na Buršovské cestě – opouštíme zelenou TZ
vlevo na Káňskou cestu
Z Káňské cesty přecházíme na Čihadelskou a
zahýbáme vpravo vzhůru po žluté TZ
Horská louka s přístřeškem pro turisty, studnou, vodní
nádržkou, pomníčkem bývalé hájovny a (nepřístupnou)
loveckou chatou. Východisko na Tok.
Nejvyšší vrchol Brd, Středočeského kraje i celých
vnitřních Čech
Zřejmě nejlepší panoramatický výhled v Brdech – lze
dohlédnout např. na Klínovec, Ještěd nebo Sněžku
Nejslavnější pevnostní stavba v Brdech, známá z filmu
Obecná škola – s pancéřovým zvonem a diamantovým
příkopem
Důležitá křižovatka na cestě Aliance (lidově někdy zvaná
„V prdeli“). Přicházíme po Jedlinské, překročíme Alianci
a pokračujeme po Hořovské cestě
Křížení s Carváneckou cestou. Od potoka Reserva
začíná výrazné stoupání (100 m) na hřeben Koruny.
Krásná luční enkláva s nádržkou a výhledy, rozcestí.
Dříve tu stávala arcibiskupská myslivna v tyrol.slohu a
„šumavská“ hájenka, jedno z nejdeštivějších míst v
Brdech
Rozcestí Borské a Jeřábecké cesty. Přijíždíme po
Borské a zahýbáme vlevo na Jeřábeckou.
Strategické sedlo (a rozcestí) v hlavním hřebeni Brd.
Zahýbáme na zelenou TZ vpravo!
Rozcestí, jedeme dál po modré a zelené na Pilskou
nádrž a přes. Háj. U Slaniny zpět do Orlova
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

13.9173717E
49.6902747N,
13.9006369E
49.6894278N,
13.8841144E
49.7025000N,
13.8727778E

767
803
844

865
794
750

Nejlepší vyhlídka v
Brdech
Výhled

49.7043319N,
13.8765422E
49.7255922N,
13.8675211E
49.7280842N,
13.8670025E

778

49.7125769N,
13.8583439E

723

49.7008333N,
13.8558333E
49.6883333N,
13.8525000E

750

Výhledy

811
790
700

Studánka

650

Výhledy na město

49.6714478N,
13.8500933E
49.6849289N,
13.8629753E
49.6811108N,
13.9004833E
49.6870617N,
13.9462644E

Na této cestě vás čeká spousta krásných vyhlídek i kouzelných zákoutí a romantických míst, nádherné a opuštěné údolí potoka Reserva i hory hlavního
hřebene – Tok a Brdce. Tady dobře poznáte drsný půvab jediných středočeských hor.

3

Od sochy Fabiána v Orlově jedeme po neznačené, ale frekventované cestě k hájovně U Slaniny s jelení oborou a pak po Slaninské cestě až k hrázi
Pilské nádrže a k tamní vyhlídce. Modrá a zelená značka nás pak dovedou na velké rozcestí (Nad Pilskou), kde je opustíme vpravo a krátce vystoupáme
do Obecnického sedla (také Rovina). Tady uhneme vlevo na zelenou a Buršovskou cestu a mírným stoupáním dojedeme na rozcestí s cestou Káňskou.
Značku tady opustíme, zahneme vlevo na Káňskou a ta nás cca po kilometru dovede na Čihadelskou cestu, po které vede žlutá značka. Zahneme na ni
vpravo a stoupáme na rozc. U Šraňku, kde přejedeme na zelenou značku a spolu s ní již brzy dojedeme na horskou louku Carvánka. Stávala zde
hájovna, ale dnes je tu (nepřístupná) lovecká chata, přístřešek pro turisty, studna s pitnou vodou, nevelká nádržka a pomníček někdejší hájovny. Odtud už je
to po zelené jen coby kamenem dohodil na vrchol nejvyšší hory Brd – Tok, vysoký 865 m. Z něj pokračujeme po červené značce Požárním příkopem
po horním okraji dopadovky s úžasnými výhledy do kraje, v sedle Dlouhý kámen překročíme silnici Alianku a klesáme na návrší Houpák (794 m) s asi
nejkrásnější vyhlídkou v Brdech. Z Houpáku sestoupíme k bunkru Benešák, známému z filmu Obecná škola (výhledy) a u něj zahneme vlevo po
Jedlinské cestě a mírným stoupáním projedeme postupně kolem dvou pomníčků leteckých neštěstí přes mělké sedlo pod Jordánem a klesneme na
křižovatku U Bártova dubu (lidově zvaná „V prdeli“). Opět překřížíme Alianci a pokračujeme po cestě Hořovská napříč hlubokým, a tak trochu tajemným
údolím potoka Reserva. Hned zpočátku přejedeme jednu jeho větev, později i druhou, jižní a od ní zahájíme stoupání – nejprve na rozcestí Pod
ústřednou Hořovská (na Carvánecké cestě) a pak dál po Hořovské až na hřeben Koruny a z něho dolů na louky na Boru (výhledy). Stávala zde
reprezentativní arcibiskupská myslivna v tyrolském slohu a „šumavská“ hájovna. Obě již zmizely, ale na loukách zůstala krásná Borská nádržka. Přejedeme
na Borskou cestu, podjedeme nádržku a pak již pomalu stoupáme na rozc. U Vojáka s Jeřábeckou cestou. Tady se vydáme vlevo na Jeřábeckou a
kolem vrcholu hory Brdce (840 m), který můžeme krátkou neznačenou odbočkou vpravo navštívit (výhledy). Jeřábecká cesta nás dovede do Borského
sedla na hlavním hřebeni – a k zelené značce, na níž uhneme vpravo a s ní postupně klesáme na rozc. U pilské studánky a k Pilské nádrži a od ní již
stejnou cestou, po níž jsme na výlet vyrazili, jedeme zpět kolem háj. U Slaniny do Orlova.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/pemagokacu

3. Na Tři Trubky, Padrť a Prahu; 44 km; 5-6 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

Popis
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

Výška
650

Poznámka
Výhledy na město

2

Háj. U Slaniny

Obora s jeleny

649

Jeleni

3

Vyhlídka U Pilské

Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo

675

Výhled

4

U Pilské studánky

Rozcestí, jedeme dál po zelené na Borské sedlo a Bor

700

Studánka

5

Bor

Krásná luční enkláva s nádržkou a výhledy, rozcestí.
Dříve tu stávala arcibiskupská myslivna v tyrol.slohu a

750

Výhledy

4

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6780419N,
13.9346328E
49.6789506N,
13.9115325E
49.6811108N,
13.9004833E
49.6883333N,
13.8525000E

6

Trojhran

7

Třítrubecká louka

8

Zámeček Tři Trubky

9

10

Třítrubecká
(Brauchitschova)
vyhlídka
Rozcestí Josefka

11

Padrť, býv. obec

12

Hořejší Padrťský rybník

13

Rozc. U Studánky

14

Rozc. v Záběhelské aleji

15

Býv. Přední Záběhlározc.

16

Sedlo Na Rovinách

17

Praha – Plzeňská
vyhlídka
Praha – Čákova vyhlídka

18
19
20

Vyhlídka pod Malým
Tokem
Sedlo U Obrázku

„šumavská“ hájenka, jedno z nejdeštivějších míst v
Brdech
Rozcestí na soutoku Třítrubeckého a Voložného potoka
v Třítrubeckém údolí, pokračujeme dolů (vpravo) ve
směru toku potoka
Rozcestí, stávala zde hájovna Tři trubky, dnes jen louka,
pokračujeme dál po modré značce
Půvabný lovecký zámeček (nepřístupný) a důležitá
křižovatka na soutoku Třítrubeckého a Padrťského
potoka (Klabavy). Po žluté stoupáme vlevo na vyhlídku.
Krásná vyhlídka na vrcholu skalní rozvaliny, kterou si
oblíbil polní maršál W. von Brauchitsch

641

49.6818186N,
13.8286317E

590

Částečné výhledy

541

Kulturní památka

605

Výhled

Zahýbáme na modrou značku, na dalším rozcestí ji
opustíme a jedeme po silničce vlevo na Padrť
Pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka stávala ves
Padrť, nuceně vystěhovaná a zničená v letech 1952-3
Rozc. u hráze rybníka, odpočivadlo, pumpa a chata
Dzúrovka (nepřístupná)
Uhýbáme na neznačenou Altánskou cestu vlevo!,
nedaleko studánka a rybníček
Uhýbáme vpravo naučné stezce na Přední Záběhlou

635

683

Výhled

Rozcestí v místech bývalé obce Přední Záběhlá,
mohutný památný dub. Uhýbáme vlevo a vzápětí vpravo
po silničce vzhůru Na Roviny
Důležité sedlo mezi Prahou a Paterákem a rozcestí.
Stávala zde dvojhájovna a další objekty, dnes pouze
roubený seník/chlívek a Boží muka. Uhýbáme vpravo na
žlutou směr Praha
Vyhlídka od zbytků německého radiomajáku na vrcholu
Prahy, výhled mj. také na město Plzeň
Známá vyhlídka nad kamenným mořem – za ideálních
podmínek lze spatřit Alpy
Jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech

695

Výhled

Rozcestí Borské, Planýrky a Andělské cesty – jdeme

770

5

622

Výhledy

638

Výhledy

677

778

49.6960542N,
13.8022067E
49.7056481N,
13.7902781E
49.7036289N,
13.7845272E
49.6829261N,
13.7548836E
49.6612311N,
13.7615736E
49.6478658N,
13.7555486E
49.6547719N,
13.7792547E
49.6599811N,
13.7804133E
49.6601519N,
13.7865767E
49.6670131N,
13.8105878E

859

Výhledy

851

Výhled

823

Výhled

49.6602194N,
13.8158692E
49.6551208N,
13.8174658E
49.6538706N,
13.8479197E
49.6527778N,

22

Skelná Huť

23

U Pilské studánky

vlevo na Andělskou a po modré značce
Stávala zde sklárna a myslivna, dnes pěkná luční
enkláva se stodolou, studánkou, nádržkou a
přezimovací obůrkou, nepřehlédnutelná douglaska
Rozcestí, jedeme dál po modré a zelené na rozc. Nad
Pilskou a dál vzhůru na Obecnické sedlo - Rovinu
Rozcestí a odpočivadlo u křižovatky cest, jedeme vpravo
po zelené na Třemošenskou cestu a do Orlova
Odpočivadlo na hřebeni Třemošné

715

Výhledy

700

Studánka

13.8563889E
49.6700000N,
13.8791667E

49.6811108N,
13.9004833E
24
Obecnické sedlo-Rovina
719
49.6844169N,
13.9173717E
25
Rozc. Nad Slaninou
747
49.6877231N,
13.9346689E
Cíl
Orlov, socha Fabiána
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána
650
Výhledy na město
49.6870617N,
13.9462644E
Trasa Vás dovede hned k několika brdským ikonám – k Pilské nádrži, na Bor, Tři Trubky, Padrť, vrchol Prahy a Skelnou Huť. Protáhnete si tělo, ale určitě
nebudete litovat, zvlášť když vyjde počasí a budete mít dobrý rozhled z řady krásných vyhlídek.
Od sochy Fabiána v Orlově jedeme po neznačené, ale frekventované cestě k hájovně U Slaniny s jelení oborou a pak po Slaninské cestě až k hrázi
Pilské nádrže a k tamní vyhlídce. Od ní pokračujeme po zelené značce nejprve skoro po rovině a pak s postupným stoupáním přes rozc. U Pilské
studánky (studánka s pitnou vodou), Borským sedlem (790 m) překonáme hlavní hřeben Brd a sjedeme na půvabné horské louky v enklávě Bor
(výhledy). Značku zde opustíme a po silničce pokračujeme i místy ostřejším klesáním přes serpentiny na rozcestí Trojhran nedaleko soutoku
Třítrubeckého a Voložného potoka. Odtud pokračujeme vpravo po proudu Třítrubeckého potoka – nejprve na Třítrubeckou louku (rozcestí) a po modré
značce brzy dojedeme ke kouzelnému loveckému zámečku Tři Trubky (bohužel nepřístupný) na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka (Klabavy). Na
rozcestí se tu vydáme vlevo po žluté značce (asi budeme muset chvíli vést kolo) na nádhernou Třítrubeckou vyhlídku na vrcholu kamenného moře, kterou
si oblíbil už maršál von Brauchitsch, který zde byl za války internován. Žlutá značka nás pak odtud dovede až na rozcestí Josefka, kde ji vyměníme za
modrou a hned na další křižovatce i tuto značku opustíme vlevo na silničku, jež nás dovede na Padrťské pláně a kolem rybníčků Ledvinka, Gričák,
Šindelka a Výtažník až do míst, kde stávala pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka nuceně vystěhovaná a zlikvidovaná obec Padrť. Od ní pokračujeme po
červené alejí kolem břehů Dolejšího rybníka až k hrázi Hořejšího – nejrozsáhlejší vodní plochy (115 ha) v Brdech. Tady zahneme vlevo na modrou,
přejedeme hráz rybníka a po modré pokračujeme až na rozcestí U Studánky. Značku tady opustíme vlevo na Altánskou cestu, která nás brzy dovede
do Záběhelské aleje, dáme se vpravo (po NS) a dojedeme na křižovatku, kde stávala obec Přední Záběhlá (kterou postihl stejný osud, jako Padrť).
nepřehlédneme tu mohutný památný dub a po místy dlážděné silničce vpravo vystoupáme na sedlo Na Rovinách (778 m). V něm se napojíme na žlutou
značku a stoupáme po ní vpravo k vrcholu druhé nejvyšší hory (862 m) Brd – Prahy, s věží srážkového meteoradaru (nepřístupný). Můžeme tu však
navštívit samotný vrchol (s vrcholovou knihou) a také krásnou Plzeňskou vyhlídku u pozůstatků německého radiomajáku. Z rozcestí pak pokračujeme po
žluté kolem známé Čákovy vyhlídky (za ideálního počasí jsou vidět i Alpy) a po Tocké cestě do sedla U sv. Jana, kde stávala strážní bouda proti
pytlákům. Žlutou opustíme a pokračujeme rovně po Tocké cestě dál – až na vrchol stoupání. Vlevo bychom se dostali k blízkému vrcholu Malého Toku
(844 m), ale spíš využijeme neznačenou odbočku vpravo na úžasnou Vyhlídku pod Malým Tokem (cca 160 m). Vrátíme se na Tockou, sjedeme po ní
na Borskou cestu, zahneme vpravo a hned jsme v sedle a na rozcestí U obrázku. Tady se potkáme s modrou značkou, zahneme na ni vlevo (na
Andělskou) a důsledně se jí držíme až na Skelnou Huť (715 m), kde stávala sklárna, ale dnes tu oceníme krásné louky, studánku, nevelkou nádržku a
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pěkné výhledy. Modrá nás pak dovede po Perkanské cestě až na rozcestí U Pilské studánky a dál, až na velké rozcestí Nad Pilskou, kde značku
opustíme a vystoupáme vzhůru do Obecnického sedla (také Rovina). Tady potkáme zelenou značku a vydáme se po ní vpravo po Třemošenské cestě
na rozc, Nad Slaninou a pak ostrým sešupem dolů – zpět na parkoviště v Orlově.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/camepulota

4. Rájem houbařů; 35,5 km; 4 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

Popis
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

Výška
650

Poznámka
Výhledy na město

2

Háj. U Slaniny

Obora s jeleny

649

Jeleni

3

Vyhlídka U Pilské

Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo

675

Výhled

4

U Pilské studánky

Rozcestí, jedeme dál po zelené na Borské sedlo

700

Studánka

5

Borské sedlo

790

6

Brdce – vrchol

Výhledy

49.6739006N,
13.8630697E

7

Rozc. Temné smrčiny

8

Trojhran

9

Rozc. s Lizskou cestou

10

Sedlo Na Rovinách

11

Praha - vrchol

Strategické sedlo (a rozcestí) v hlavním hřebeni Brd. Ze
zelené odbočujeme vlevo na neznačenou cestu
Jeřábeckou
Výhled na hřeben Koruny už sice zarůstá, zato nové
mýtiny otevřely krásné výhledy směrem k Lázské nádrži
a na východ
Rozcestí pod Hradištěm na Borské cestě, jedeme
vpravo dolů Myší dírou
Rozcestí na soutoku Třítrubeckého a Voložného potoka
v Třítrubeckém údolí, pokračujeme vlevo ve směru toku
potoka
Rozcestí v Třítrubeckém údolí, zahýbáme vlevo vzhůru
po žluté značce a Lizské cestě
Důležité sedlo mezi Prahou a Paterákem a rozcestí.
Stávala zde dvouhájovna a další objekty, dnes pouze
roubený seník/chlívek a Boží muka. Pokračujeme po
žluté na Prahu
Druhý nejvyšší vrchol Brd s 60 m vysokou věží

49.6811108N,
13.9004833E
49.6849289N,
13.8629753E

7

840

822

49.6653253N,
13.8446025E
49.6818186N,
13.8286317E

641

612

49.6900961N,
13.8122550E
49.6670131N,
13.8105878E

778

862

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6780419N,
13.9346328E
49.6789506N,
13.9115325E

Výhledy

49.6593392N,

12

Praha – Čákova vyhlídka

13

Sedlo U sv. Jana

15

Rozc. Pod Plešcem

16

Rozc. na Havelské

17

VN Láz

18

Láz

19

Láz, v Koutě

20

Bohutín – obec, Plzeňka

21

Rozcestí pod Prokopem

22

Kozičín, úpravna vody

Cíl

Orlov, socha Fabiána

srážkového meteoradaru (nepřístupný). Vrcholová
kniha. V okolí několik krásných vyhlídek.
Známá vyhlídka nad kamenným mořem – za ideálních
podmínek lze spatřit Alpy
Sedlo a důležité rozcestí na hlavním hřebeni, stávala
zde strážní bouda U sv.Jana, na rozcestí zahýbáme ze
žluté vlevo na modrou na cestu Horní Planýrka
Odpočivadlo, pokračujeme po modré na Planýrku a
následně na Andělskou a Havelskou cestu
Zahýbáme ostře vpravo dolů na neznačenou cestu Třetí
vrata
Hráz vodárenské nádrže, jedeme po silničce pod hrází
do Lázu
Podhorská obec, restaurace, občerstvení, obchod,
roubenky
Neznačená, ale frekventovaná cesta přes pastviny do
Bohutína
Restaurace v obci Bohutín (obchod, občerstvení,
koupaliště)
Rozcestí nedaleko pod háj. U Prokopa, ze zelené
značky zahýbáme vpravo po Vodovodní cestě
Rozcestí na konci osady, zahýbáme vpravo a vzápětí u
výběhu koní vlevo
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

13.8189972E
851

Výhled

822

785
739
644

Výhled

592
585

Výhledy

561
595
618

Výhled

650

Výhledy na město

49.6551208N,
13.8174658E
49.6546744N,
13.8351822E
49.6523794N,
13.8537758E
49.6626308N,
13.8612858E
49.6593650N,
13.8933064E
49.6538244N,
13.9138358E
49.6530672N,
13.9188192E
49.6565181N,
13.9403664E
49.6668739N,
13.9253531E
49.6755672N,
13.9458239E
49.6870617N,
13.9462644E

Trasa vede vyhlášenými houbařskými revíry, ale určitě ji ocení i ti, kteří se na ni vydají i v době, kdy houby nerostou. Pěkné vyhlídky a romantická krajina jsou
toho zárukou.
Od sochy Fabiána v Orlově jedeme po neznačené, ale frekventované cestě k hájovně U Slaniny s jelení oborou a pak po Slaninské cestě až k hrázi
Pilské nádrže a k tamní vyhlídce. Od ní pokračujeme po zelené značce nejprve skoro po rovině a pak s postupným stoupáním přes rozc. U Pilské
studánky (studánka s pitnou vodou) až na Borské sedlo (790 m) na hlavním hřebeni. Tady značku opustíme vlevo na Jeřábeckou cestu, po níž jedeme (s
kratičkou odbočkou na vrchol Brdce (840 m) s pěknými výhledy), v rozc. U Vojáka se napojíme na Borskou cestu a pokračujeme po ní až na rozcestí ve
velké zatáčce (Temné smrčiny). Zde zahneme vpravo a po cestě Myší díra (a stejnojmenným údolím) dost prudce klesáme do údolí Voložného potoka
na Chundáleckou cestu, zahneme vpravo a podle toku potoka dojedeme na rozc. Trojhran u soutoku Voložného a Třítrubeckého potoka. Zahneme tu
vlevo a po silničce nad potokem mírně klesáme až na rozcestí, kde narazíme na žlutou značku. Tady ostře uhneme vlevo a spolu se žlutou stoupáme
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po Lizské cestě, jíž dala jméno kouzelná roubená strážní bouda (kde občas turisté přespávají) – až na sedlo Na Rovinách (778 m). Po žluté pak
vystoupáme až na Prahu (862m), druhou nejvyšší horu Brd s věží meteoradaru (nepřístupný) a asi si nenecháme ujít ani vrchol kopce (s vrcholovou
knihou) a blízkou Plzeňskou vyhlídku. Žlutá značka nás pak vede dál kolem Čákovy vyhlídky (někdy jsou vidět i Alpy) do sedla U sv.Jana (stávala zde
strážní bouda) a na rozcestí s modrou značkou. Po ní pak klesáme po Horní Planýrce na rozcestí Pod Plešcem (odpočivadlo) a dál na cestu Planýrku,
Andělskou a Havelskou cestu. Na ní nepřehlédneme rozcestí, kde doprava ostře klesá neznačená cesta (Třetí vrata), na kterou odbočíme. Ta nás
dovede ke korytu horní Litavky a pak dál až k vodárenské Lázské nádrži, připomínající horské jezero. Tady sjedeme pod hrází kolem domku hrázného a
po silničce brzy dojedeme kolem pily do obce Láz, kde si můžeme vybrat občerstvení hned ze tří hospod – v Žernové, na návsi (U dubu) nebo na hřišti. Po
místních komunikacích pak dojedeme do místa „V Koutě“ na konci obce, kde začíná příjemná nezpevněná cesta přes pastviny do Bohutína. Tam
přejedeme lávku přes Pilský potok a jsme brzy na hlavní komunikaci. Vpravo od nás je jen pár metrů restaurace Plzeňka, ale my se vydáme vlevo mírným
stoupáním po zelené značce kolem hřiště do lesa a dál vzhůru až na velké rozcestí nedaleko hájovny U Prokopa. Tady ale zelenou značku opustíme a
uhneme na (Vodovodní) cestu vpravo. Ta nás poměrně brzy dovede až k úpravně vody v osadě Kozičín. Zde zahneme vpravo a vzápětí (u výběhu pro
koně) vlevo na místní komunikaci, jež nás dovede opět do lesa a pokračujeme pak již po neznačené lesní cestě šikmo mírně vzhůru kolem Kozičínských
skal (jsou vpravo pod cestou) a nakonec zpět na parkoviště v Orlově.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/bukefarezo

5. Trocha adrenalinu – pro ty, co se nebojí; 33 km; 3,5 – 4,5 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

Popis
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

Výška
650

2

Rozc. Nad Slaninou

Odpočivadlo na hřebeni Třemošné

747

3

Obecnické sedlo-Rovina

719

4

Rozc. Pod Tokem

5

Rozc. Seník pod Tokem

Rozcestí a odpočivadlo u křižovatky cest, pokračujeme
po zelené na Buršovskou cestu
Rozcestí na Požárním příkopu, jedeme vpravo na rozc.
Seník pod Tokem
Zahýbáme vlevo po červené a stoupáme na Tok

6

Tok - vrchol

865

7

Houpák - vyhlídka

8

Dlouhý vrch, rozc., bunkr

Nejvyšší vrchol Brd, Středočeského kraje i celých
vnitřních Čech; pokračujeme po červené
Zřejmě nejlepší panoramatický výhled v Brdech – lze
dohlédnout např. na Klínovec, Ještěd nebo Sněžku
Opouštíme značku a sjíždíme prudce dolů po
neznačené Železné cestě. Pozor – ostré klesání

9

Poznámka
Výhledy na město

798
783

794
776

Nejlepší vyhlídka v
Brdech
Výhledy

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6877231N,
13.9346689E
49.6844169N,
13.9173717E
49.6960717N,
13.8919972E
49.6995542N,
13.8965464E
49.7043319N,
13.8765422E
49.7255922N,
13.8675211E
49.7277350N,
13.8462869E

9

Dobrotivská cesta, rozc.

10

Rozc. V krtkovém

11

Rozc. K letišti

12

Rozc. Jedlinská

13

Rozc. U tří fořtů

14

Sedlo U Křížku, rozc.

15

Obecnice

19

Rozc. Pod Malou
Třemošnou
Orlov, socha Fabiána

Cíl

Rozcestí na Dobrotivské cestě, jdeme vpravo po CT č.
2252
Rozc., zahýbáme ostře vpravo na zelenou značku a
cestu V Krtkovém
Od rozcestí pokračujeme už po modré značce na
Jedlinskou cestu
U německé pozorovatelny na spodním okraji CP Jordán
zahýbáme po modré vlevo
Pokračujeme rovně po zelené na sedlo U křížku
(Obecnická silnice)
Opouštíme značku a jedeme po silnici ostře vpravo přes
sedlo a dolů do Obecnice
Velká podhorská ves s občerstvením, restauracemi,
obchodem, kostelem sv. Šimona a Judy, koupalištěm,
záchytným parkovištěm, Infocentrem VLS a několika
roubenkami. Pokračujeme dál po modré.
Rozcestí značených cest, pokračujeme po žluté do
Orlova
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

563

49.7436767N,
13.8345281E
49.7566953N,
13.8514261E
49.7407300N,
13.8675086E
49.7317294N,
13.8684742E
49.7254197N,
13.8814858E
49.7277122N,
13.8934700E
49.7143258N,
13.9463289E

507
642
723
725
663
518

645
650

Výhledy na město

49.6948839N,
13.9511969E
49.6870617N,
13.9462644E

Tahle trasa Vás přesvědčí, že také v Brdech můžete zažít slušné vzrušení i ze samotné jízdy. Doporučujeme spíše pro zkušené a fyzicky zdatné cyklisty.
Ostatní by měli raději počítat s větší časovou rezervou.
Začneme tentokrát hned ostrým stoupáním po zelené z parkoviště v Orlově na rozc. Nad Slaninou. Odtud nás už zelená značka vede příjemnou
(Třemošenskou) cestou do Obecnického sedla (Rovina) a dál po Buršovské cestě – až na rozcestí Pod Tokem (798 m). Tady zahneme vpravo na
modrou značku a brzy jsme na rozc. u Seníku pod Tokem, kde potkáme červenou. Po ní zahneme vlevo vzhůru kolem seníku a stoupáme krásnými
přírodními partiemi jižní části dopadové plochy Tok až na Požární příkop a po něm na samotný vrchol Toku (865 m). Po červené se cestou s nádhernými
výhledy z horního okraje tocké dopadovky dostaneme přes sedlo Dlouhý kámen až na odbočku k vyhlídce na Houpáku (794 m), kterou si nejspíš
nenecháme ujít, podobně, jako blízký bunkr Benešák, ale jinak pokračujeme po červené kolem vrcholu Jordán (826 m) na rozcestí u bunkru na
Dlouhém vrchu (776 m). Tady značku opustíme a dáme se velmi ostrým klesáním po neznačené Železné cestě až k silničce Dobrotivská, kde vede
CT č. 2252. Upozorňujeme na toto klesání (víc jak 200 výškových metrů na 2 kilometrech) a nutnou opatrnost! Na Dobrotivské zahneme vpravo a kolem
hájovny Okrouhlík dojedeme na rozcestí se zelenou nedaleko Zaječova. Na zelenou značku zahneme ostře vpravo a po cestě V Krtkovém pak
stoupáme na rozcestí K letišti, kde přejedeme na modrou značku. Modrá nás vede vpravo po Jedlinské opět směrem k Jordánské dopadovce, ale
uhneme u prvního bunkru na ploše spolu s modrou vlevo a po ní pak postupně dorazíme na rozc. U Tří fořtů pod vrchem Kalich, přejedeme na
zelenou – a ta nás dovede do sedla U Křížku na silnici Obecnice-Zaječov. Tady značku opustíme, zahneme po silnici vpravo a jedeme dlouhým sjezdem
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až do Obecnice. Na rozcestí na návsi se pak napojíme na modrou značku a spolu s ní projedeme přes osadu Oseč až na rozc. Pod Malou Třemošnou,
přejedeme na žlutou značku a po ní dorazíme zpět do cíle v Orlově.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/mozahesuju

6. Jedenáct údolí; 52 km; 6-7 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

Popis
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

Výška
650

2

Rozc. Nad Slaninou

Odpočivadlo na hřebeni Třemošné

747

3

Obecnické sedlo-Rovina

719

4

Obecnice

5

Octárna

6
7

Rozc.
Obrázecká/Rusínská
Rozc. U Rusínské boudy

8

Rozc. Mariina studánka

10
11

Sedlo a rozc. Dlouhý
kámen
Křiž. U Bártova dubu

12

Rozc. Pod Jordánem

13

Dlouhý vrch – rozcestí,
bunkr

Rozcestí a odpočivadlo u křižovatky cest, pokračujeme
vpravo dolů do Obecnice
Velká podhorská ves s občerstvením, restauracemi,
obchodem, kostelem sv. Šimona a Judy, koupalištěm,
záchytným parkovištěm, Infocentrem VLS a několika
roubenkami. Pokračujeme po zelené NS na Octárnu.
Kouzelná vodárenská nádrž. Opouštíme zelenou NS a
pokračujeme po silničce (Obrázecké cestě) rovně a
mírně vzhůru.
Rozcestí lesních silniček Obrázecké a Rusínské –
pokračujeme vpravo na Rusínskou
Na rozcestí u posedu na Požárním příkopu zahýbáme
po modré značce vpravo
Pokračujeme vlevo na zelenou po horské silničce
Aliance
Sedlo na severním okraji tocké dopadovky. Po Alianci
pokračujeme dolů na křiž. U Bártova dubu
Důležitá křižovatka na cestě Aliance (lidově někdy zvaná
„V prdeli“). Z Aliance uhýbáme vpravo nahoru na
Jedlinskou cestu
Rozcestí v mělkém sedle na Jedlinské cestě. Jedeme
vlevo po červené kolem Jordánu na Dlouhý vrch.
Pokračujeme po červené značce na rozc. Kvaň (pod
Hlavou)

11

Poznámka
Výhledy na město

518

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6877231N,
13.9346689E
49.6844169N,
13.9173717E
49.7143258N,
13.9463289E

563

49.7158219N,
13.9252567E

614

49.7138303N,
13.9108283E
49.7094236N,
13.8973083E
49.7226475N,
13.8824914E
49.7170431N,
13.8693808E
49.7125769N,
13.8583439E

695
745
822
778

790

Výhled

776

Výhledy

49.7185900N,
13.8597250E
49.7277350N,
13.8462869E

15

Rozc. Kvaň - les

16

Rozc. Potok Rezerva (U
vagonu)

17

Třítrubecká louka- rozc.

18

Sedlo Pod Kočkou, rozc.

19

Kočka - vrchol

20

Rozc. Zadní ZáběhláBudy

21

Býv. Přední Záběhlá –
rozc.

22

Sedlo Na Rovinách –
rozc.

24

Rozc. u bývalé Eisnerky

25

Rozc. Temné smrčiny

26

Sedlo U obrázku, rozc.

28

Skelná Huť - rozcestí

29

Láz-Žernová, hájenka

Dál po červené, ostřejší klesání po cestě Klášterka na
rozc. U Vagonu (Potok Rezerva)
Rozcestí nedaleko horní brány nepřístupného areálu U
Němých, opouštíme červenou a jedeme po hlavní cestě
podle oplocení areálu.
Důležité rozcestí na louce, kde stávala hájovna Tři
trubky. Po červené stoupáme vlevo na Kočku
Také U ležatého mezníku nebo Předkočičí. Značenou
odbočkou mírně stoupáme vpravo na vrchol Kočky.
Výrazná hora dominuje Padrťským pláním a od vrcholu
je na ně také pěkný výhled. Mimořádná paleontologická
lokalita – byla zde objevena makrofosilie nejstaršího
živočicha – Kodymirus vagans
Důležitá křižovatka cest. Opouštíme červenou a jedeme
vlevo po nauč. Stezce mírně vzhůru přes pláně na
Přední Záběhlou
Rozcestí u mohutného památného dubu na bývalé
Přední Záběhlé. Jedeme vlevo vzhůru po silničce do
sedla Na Rovinách
Důležité sedlo mezi Prahou a Paterákem a rozcestí.
Stávala zde dvojhájovna a další objekty, dnes pouze
roubený seník/chlívek a Boží muka. Pokračujeme rovně
neznačenou silničkou dolů do údolí Voložného potoka
Nedaleko místa. Kde stávala bouda Eisnerka (také
soutok Voložného a Hradišťského potoka) odbočujeme
ostře vpravo vzhůru do údolí a na cestu Myší díra.
Rozcestí pod Hradištěm. Jedeme po Borské cestě
vpravo na Boudu U břízy a do sedla U obrázku.
Rozcestí Borské, Planýrky a Andělské cesty – jdeme
vlevo po modré
Stávala zde sklárna a myslivna, dnes pěkná luční
enkláva se stodolou, studánkou, nádržkou a
přezimovací obůrkou, nepřehlédnutelná douglaska.
Zahýbáme vpravo dolů po Perkanské cestě.
Rozcestí na horním okraje obce Láz (nedaleko Hospoda
Žernová) u roubené hájenky. Jedeme ostře vlevo na
cestu Struhy.
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770

Omezené výhledy

49.7218917N,
13.8381600E
49.7083333N,
13.8236111E

Výhled

49.6960267N,
13.8023042E
49.6744806N,
13.7901806E
49.6812911N,
13.7871658E

611

568
758
790

Výhledy

660

Výhledy

49.6715158N,
13.7756858E

695

Výhled

49.6608219N,
13.7860928E

778

49.6670131N,
13.8105878E

661

49.6782364N,
13.8303386E

822

Místy výhledy

770
715

Výhledy

640

Výhledy

49.6653253N,
13.8446025E
49.6527778N,
13.8563889E
49.6700000N,
13.8791667E

49.6597592N,
13.9037989E

30

Rozcestí Pila

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Nedaleko Pilské nádrže. Jedeme rovně zprvu po modré
značce a po Slaninské cestě k háj. U Slaniny
Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

663
650

Výhledy na město

49.6777714N,
13.9148067E
49.6870617N,
13.9462644E

Pěkné dlouhé sjezdy i náročná stoupání Vás dovedou hned do jedenácti nádherných údolí v samém srdci Brd: Albrechtského - Sitovského, Obecnického,
Reservy, Klášterky, Třítrubeckého, U Žida, Padrťského, Voložného, Myší díry, Lázského a Pilského. Užijte si Brdy!
Začneme ostrým stoupáním po zelené z parkoviště v Orlově na rozc. Nad Slaninou. Odtud nás už zelená značka vede příjemnou (Třemošenskou) cestou
do Obecnického sedla (Rovina), kde zahneme vpravo (po CT č. 8198) a sjedeme až do Obecnice, kde na návsi zahneme na zelenou naučnou stezku,
která nás dovede ke krásné vodárenské nádrži Octárna. Tady značku opustíme a pokračujeme po neznačené lesní silničce Obrázecká, nejprve rovně a
téměř po rovině, pak stoupáním na rozcestí s Rusínskou cestou. Uhneme na ni vpravo a dál stoupáme až k Požárnímu příkopu, kde na rozc. U
Rusínské boudy zahneme po modré značce vpravo a jedeme příkopem (nedaleko Knížecí studánky) až na silnici Aliance na rozc. Mariina studánka.
Odtud už pokračujeme vlevo po zelené serpentinami Aliance do sedla Dlouhý kámen (822 m), značku opouštíme a klesáme stále po Alianci na
křižovatku U Bártova dubu (také „V prdeli“). Zahneme vpravo na Jedlinskou cestu a vyjedeme na rozc. s červenou značkou v mělkém sedle pod
Jordánem. Po červené pak jedeme vlevo kolem vrcholu Jordánu na rozc. u bunkru na Dlouhém vrchu a dál s červenou na rozc. Kvaň-les pod vrcholem
Hlavy. Pokračujeme dál po červené ostřejším klesáním po cestě Klášterka až na rozc. Potok Rezerva (také U Vagonu) nedaleko horní brány
nepřístupného areálu U Němých. Opustíme značku a po cestě podle oplocení jedeme rovně a dolů na Třítrubeckou louku, kde stávala hájovna Tři
trubky. Přejedeme Třítrubecký potok a po okraji louky vystoupáme na rozcestí, odkud pokračujeme vlevo po červené značce – brzy opět ostřejším
stoupáním do sedla Pod Kočkou a z něho značenou odbočkou na vrchol Kočky (790 m) s pěknými výhledy na Padrťské pláně. Vrátíme se do sedla a
dál po červené nyní zas ostře klesáme směrem na Padrť – na rozc. Zadní Záběhlá-Budy, kde značku opustíme a po silničce (s naučnou stezkou)
jedeme jen mírným stoupáním vlevo na býv. Pření Záběhlou s mohutným památným dubem. Zahneme vlevo na neznačenou silničku a vystoupáme do
sedla Na Rovinách – a pokračujeme po silničce rovně dolů (po levé straně hned pod sedlem tři partyzánské pomníčky) do hlubokého údolí Voložného
potoka, projedeme serpentinou U Hada a pokračujeme až na další rozcestí (u soutoku Voložného a Hradišťského potoka), kde se dáme ostře vpravo a
stoupáme údolím Myší díra po stejnojmenné cestě až na rozc. Temné smrčiny (822 m) na hlavním hřebeni a Borské cestě. Pak již kolem hezké bývalé
strážní boudy U břízy jedeme po Borské cestě rovně a pak stálým klesáním až do sedla a rozc. U obrázku, kde se napojíme na modrou značku,
zahneme po ní vlevo a jedeme po ní až na Skelnou Huť (715 m) v Lázském údolí. Značku tady opustíme a dál pokračujeme ve sjezdu vpravo po
Perkanské cestě až na začátek obce Láz v Žernové u pěkné roubené hájovny. Zde zahýbáme vlevo na cyklotrasu č. 8198 a cestu Struhy podle bývalého
vodního kanálu – a vystoupáme k hrázi Pilské nádrže, napojíme se tu na modrou značku, zahneme vpravo a přes rozc. Pila jedeme dál nejprve po
modré a pak už jen po neznačené Slaninské cestě přes hájovnu U Slaniny (s jeleny) zpět do Orlova.

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