Cyklistické výlety z Orlova pro rodiny s dětmi

1. Okolo Třemošné; 11 km; 2 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

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

Výška
650

Poznámka
Výhledy na město

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6948839N,
13.9511969E

2

Rozc. Pod Malou
Třemošnou

Rozcestí značených cest

645

4

Oseč

Podhorská osada, součást Obecnice, studánka u silnice.
Jedeme po silnici vlevo ke křiž. U Vojáka

565

Výhledy

49.7040189N,
13.9528239E

5

U Vojáka

Rozcestí nad Obecnicí

581

Výhledy

49.7033119N,
13.9383869E

6

Sitovská cesta

Lesní křižovatka

579

49.7037697N,
13.9316061E

9

Obecnická cesta

Rozcestí Sitovská/ Obecnická, CT č. 8198, jedeme
vpravo vzhůru na Obecnické sedlo

677

49.6903200N,
13.9253581E

10

Obecnické sedlo

Také „Rovina“, odpočivadlo, křižovatka cest. Jedeme
dolů k Pilské nádrži

719

49.6844208N,
13.9173369E

11

Vyhlídka nad Pilskou

Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo. Pokračujeme po
modré na rozc. Pila a Slaninskou cestu

675

12

Pila, rozcestí

S modrou TZ pokračujeme rovně po Slaninské cestě –
směr háj. U Slaniny

663

13

Háj. U Slaniny

Obora s jeleny, pokračujeme kolem obory po zpevněné
cestě zpět do Orlova

649

Jeleni

49.6781592N,
13.9352003E

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

650

Výhledy na město

49.6870617N,
13.9462644E

Výhled

49.6789506N,
13.9115325E
49.6777836N,
13.9148008E

Pohodová a odpočinková cesta – kdyby nebylo stoupání na Obecnické sedlo.
Od sochy Fabiána v Orlově jedeme po žluté TZ na rozc. Pod Malou Třemošnou, tady přejedeme na modrou TZ, která nás dovede cestou s nádhernými
výhledy do Obecnické kotliny a na hřeben Brdy a Sádky do půvabné podhorské osady Oseč, značku opustíme na silnici vlevo ke studánce s pitnou vodou,
odtud pokračujeme po silničce podle lesa na rozcestí U Vojáka (závora), zahneme na něm vlevo a vzápětí hned vpravo na lesní cestu (další závora), která
nás posléze dovede přes můstek nad potokem Sitová na větší rozcestí, na němž se dáme vlevo vzhůru po Sitovské cestě, kterou postupně vystoupáme
k Obecnické silnici (CT č. 8198) pod stejnojmenné sedlo (také „Rovina“). Ze sedla pokračujeme rovně dolů na rozc. Nad Pilskouu, kde potkáme modrou
značku, zahneme vlevo a jedeme na Vyhlídku na Pilskou nádrž a dál na rozcestí Pila na Slaninské cestě. Po ní (a zpočátku také s modrou TZ) jedeme
k hájovně U Slaniny s pěknou obůrkou s jeleny. Podle obory pak pokračujeme po zpevněné cestě zpět do Orlova.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/kamopofase

2. Brdská ochutnávka; 15 km; 2,5 – 3 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

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

Výška
650

Poznámka
Výhledy na město

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6948839N,
13.9511969E

2

Rozc. Pod Malou
Třemošnou

Rozcestí značených cest

645

4

Oseč

Podhorská osada, součást Obecnice, studánka u silnice.
Jedeme po silnici vlevo ke křiž. U Vojáka

565

Výhledy

49.7040189N,
13.9528239E

5

U Vojáka

Rozcestí nad Obecnicí, jedeme vlevo po CT 8198
nahoru do Obecnického sedla

581

Výhledy

49.7033119N,
13.9383869E

6

Obecnické sedlo

Také „Rovina“, odpočivadlo, křižovatka cest. Jedeme po
zelené vpravo na Buršovskou

719

49.6844208N,
13.9173369E

7

Rozc. Buršovská/Káňská

767

8

Rozc.
Káňská/Čihadelská

Rozcestí na Buršovské cestě – opouštíme zelenou TZ
vlevo na Káňskou cestu
Z Káňské cesty přecházíme na Čihadelskou a
zahýbáme vlevo dolů po žluté TZ

49.6902747N,
13.9006369E
49.6894278N,
13.8841144E

9

Rozc. U Pilské studánky

Rozcestí, jedeme dál po modré a zelené na Pilskou
nádrž, studánka

700

2

803
Studánka

49.6811108N,
13.9004833E

10

Vyhlídka na Pilskou

Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo. Pokračujeme po
modré na rozc. Pila a Slaninskou cestu

675

11

Rozc. Pila

S modrou TZ pokračujeme rovně po Slaninské cestě –
směr háj. U Slaniny

663

12

Háj. U Slaniny

Obora s jeleny, pokračujeme kolem obory po zpevněné
cestě zpět do Orlova

649

Jeleni

49.6781592N,
13.9352003E

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

650

Výhledy na město

49.6870617N,
13.9462644E

Výhled

49.6789506N,
13.9115325E
49.6777836N,
13.9148008E

Vyjížďka je ochutnávkou Brd, hlubokých lesů, čisté vody, občasných výhledů i zdejší zvířeny.
Od sochy Fabiána v Orlově jedeme po žluté TZ na rozc. Pod Malou Třemošnou, tady přejedeme na modrou TZ, která nás dovede cestou s výhledy do
Obecnické kotliny a na hřeben Brdy a Sádky do půvabné podhorské osady Oseč, značku opustíme na silnici vlevo ke studánce s pitnou vodou, odtud
pokračujeme po silničce podle lesa na rozcestí U Vojáka (závora), kde se napojíme na cyklotrasu č. 8198 a stoupáme po Obecnické cestě vlevo do
Obecnického sedla (Rovina). Tady zahneme vpravo po zelené značce na Buršovskou cestu, po níž jedeme až na rozcestí s cestou Káňskou. Tady
značku opustíme a jedeme vlevo po Káňské, která nás po kilometru dovede na Čihadelskou cestu se žlutou značkou. Zde zahneme vlevo a místy
ostřejším klesáním sjíždíme po žluté na rozc. Na Třetí (na Obecnické cestě), zahneme vlevo a dál po žluté (a zelené) jedeme na rozc. U Pilské studánky
(studánka), odkud pokračujeme po modré (a zelené) kolem Vyhlídky nad Pilskou a přes rozc. Pila (zde zelenou opustíme) po Slaninské cestě k hájovně
U Slaniny s oborou s jeleny a zpět do místa startu v Orlově.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/fepuzasube

3. Na nejvyšší vrchol Brd; 24 km; 3-4 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

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

3

798

Poznámka
Výhledy na město

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6877231N,
13.9346689E
49.6844169N,
13.9173717E
49.6960717N,
13.8919972E

5

Seník pod Tokem

Zahýbáme vlevo po červené a stoupáme na Tok

783

6

Tok-vrchol

865

7

Carvánka

8

Rozc. U Šraňku

Nejvyšší vrchol Brd, Středočeského kraje i celých
vnitřních Čech; pokračujeme po červené
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

9

Rozc. U Pilské studánky

700

Studánka

10

Vyhlídka na Pilskou

Rozcestí, jedeme dál po modré a zelené na Pilskou
nádrž, studánka
Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo. Pokračujeme po
modré a zelené na rozc. pod hrází

675

Výhled

11

Rozc. pod hrází

670

12

Láz - Žernová

Opouštíme zelenou po CT 8198 vpravo a jedeme po
cestě Struhy pod hrází do Lázu
Hospoda Žernová v obci Láz

624

Výhled

13

Láz – V Koutě

585

Výhledy

14

Bohutín – Plzeňka

15
16

Rozc. pod háj. U
Prokopa
Kozičín-úpravna vody

17

Kozičínské skály

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
Skalní útvar – mrazový srub, vpravo pod cestou

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

49.6995542N,
13.8965464E
49.7043319N,
13.8765422E
49.7025000N,
13.8727778E

844

817

561
595
618

Výhled

631

Omezený výhled

650

Výhledy na město

49.6923714N,
13.8845414E
49.6811108N,
13.9004833E
49.6789506N,
13.9115325E
49.6785142N,
13.9123017E
49.6577242N,
13.9069372E
49.6530672N,
13.9188192E
49.6565181N,
13.9403664E
49.6668739N,
13.9253531E
49.6755672N,
13.9458239E
49.6790069N,
13.9456953E
49.6870617N,
13.9462644E

Nejen pro děti je zajímavé poznat tundru ve Středních Čechách a za tu námahu při cestě na Tok to určitě stojí. A pak už se vlastně stále vezeme z kopce.
Zvlášť na zkrácené trase. Cesta je vhodná až pro větší děti.
Z parkoviště v Orlově ostrým stoupáním po zelené dosáhneme 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

4

plochy Tok až na Požární příkop a po něm na samotný vrchol Toku (865 m). Odtud však pokračujeme po zelené na krásnou horskou louku Carvánka
(odpočivadlo, studna, nádržka, pomníček někdejší hájovny) a dál na rozc. U Šraňku. Tady přejedem na žlutou a místy ostrým klesáním dojedeme na
Obecnickou cestu (rozc. Na Třetí) se zelenou značkou. Zahneme tu vlevo a dál po žluté (a zelené) jedeme na rozc. U Pilské studánky (studánka), odkud
pokračujeme po modré (a zelené) kolem Vyhlídky nad Pilskou přímo pod hráz, kde po CT č. 8198 zahneme vpravo a sjíždíme po cestě Struhy nejprve
pod hrází a pak lesem do obce Láz – kolem pěkné roubené hájovny a Hospody Žernová a 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.
Pozn.: Trasu lze v případě potřeby od Pilské nádrže (bod 11) zkrátit – vynecháním obcí Láz, Bohutín a Kozičín, přímou cestou do Orlova na 16 km.
Mapka výletu (základní): https://mapy.cz/s/pososazuke

4. Na Pilskou, k Litavce a na rozhlednu; 15 km; 2-3 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

Rozc. pod hrází

670

Výhled

4

Láz – Žernová

Opouštíme modrou a po CT 8198 vlevo jedeme po cestě
Struhy pod hrází do Lázu
Hospoda Žernová v obci Láz

624

Výhled

5

Láz – V Koutě

585

Výhledy

7

Bohutín - Plzeňka

9

Bohutín, Vys.Pec –
rozhledna Rudolfka

Neznačená, ale frekventovaná cesta přes pastviny do
Bohutína
Restaurace v obci Bohutín (obchod, občerstvení,
koupaliště); dál po místní komunikaci vpravo
Rozhledna Rudolfka v místě bývalého dolu, výběh s
velbloudy

545

Výhled

10

Vysokopecký rybník,
hráz

Hráz rybníka, možnost koupání, naučná stezka
Lesoparkem Litavka

539

Výhled

5

561

GPS souřadnice
49.6870617N,
13.9462644E
49.6780419N,
13.9346328E
49.6785142N,
13.9123017E
49.6577242N,
13.9069372E
49.6530672N,
13.9188192E
49.6565181N,
13.9403664E
49.6644667N,
13.9560858E
49.6674908N,
13.9595347E

12

Lesopark Litavka, rozc.
do Lazce

Po žluté značce odbočujeme z Lesoparku vlevo nahoru
do osady Lazec

524

13

Lazec, psí útulek Maják

Útulek pro psy, kteří čekají na svého pána

561

Možná návštěva

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

650

Výhledy na město

49.6719767N,
13.9669806E
49.6795164N,
13.9612297E
49.6870617N,
13.9462644E

Hluboké brdské lesy vystřídáme trochou civilizace a zábavy – a třeba se i vykoupáme.
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, kde uhneme vlevo na cyklotrasu č. 8198 a po ní (a po cestě Struhy) sjíždíme nejprve pod hrází a pak lesem do obce Láz – kolem pěkné roubené
hájovny a Hospody Žernová a 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. Zahneme vpravo a kolem restaurace Plzeňka pak
pokračujeme po místních komunikacích až do části obce Vysoká Pec, kam nás naviguje i vysoká bývalá těžní věž, a dnes rozhledna Rudolfka. V sousedství
výběh pro velbloudy. Po prohlídce rozhledny pak dojedeme k hrázi Vysokopeckého rybníka (možné koupání, nedaleko občerstvení), kde narazíme na
naučnou stezku Lesoparkem Litavka. Jedeme po ní až na rozcestí se žlutou a po ní zahneme vlevo, projedeme kolem několika rybníčků/jezírek a po žluté
pak stoupáme do osady Lazec a k psímu útulku Maják. Žlutá značka nás pak dovede lesem zase zpět do Orlova.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/bofokogadu

5. Výprava na Valdek a Jindřichovu skálu; 37 km; 4,5 – 5,5 hod.
Bod
Start

Název
Orlov, socha Fabiána

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

Výška
650

2

6

Obecnice

7

Sedlo U Křížku, rozc.

8

Jinecká Baština, rozc.

Rozcestí značených cest, pokračujeme po modré do
Oseče
Součást Obecnice pod svahy Malé Třemošné a Dubové
hory, studánka, jedeme po modré 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 hlavního hřebene, jedeme rovně po
zelené na Valdek
Důležitá křižovatka, stávala zde myslivna Jinecká
Baština, známá jako Zámeček jedeme rovně po zelené

645

4

Rozc. Pod Malou
Třemošnou
Oseč

6

565
518

663
649

Poznámka
Výhledy na město

Výhledy

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

49.7277122N,
13.8934700E
49.7379594N,
13.8933625E

9

Rybník pod Valdekem

10

Valdek

11

Neřežín

12

Malá Víska

13

Jindřichova skála

14

Rozc. U Bílého křížku

15

Letiště pod Hejlákem

16

Rozc. s modrou

17
18

Rozc. na Jedlinské u
bunkru
U Tří fořtů

19

U Knížecí studánky

20

U Rusínské boudy

21

Nádrž Octárna

22

Obecnicezáchyt.parkoviště
U Vojáka

23

Romantická vodní nádrž pod svahy vrchu Krkavčina,
lovecká chata (nepřístupná)
Zřícenina gotického hradu z r. 1263 pánů z Valdeka
z rodu Buziců, od 16. stol. uváděná jako pustá, ve
strategické poloze nad Červeným potokem. Kulturní
památka ve špatném technickém stavu. Pod hradem
rozsáhlé kamenné moře s pěknými výhledy.
Podhorská osada, součást Chaloupek, s několika
roubenkami. Východisko na Valdek a Záskalskou nádrž.
Z návse jedeme vlevo po naučné stezce a na žlutou
značku a dál na Malou Vísku
Podhorská obec v pěkné poloze nad údolím Červeného
potoka. Východisko na Jindřichovu skálu
Nádherná vyhlídka do údolí Červeného potoka a na
Valdek z mohutného skaliska (mrazového srubu)
Důležitá křižovatka a místo, kde došlo k „bitvě“ mezi
lesníky a pytláky. Pokračujeme rovně po žluté na letiště.
Polní letiště s betonovou VPD, postavené za války
Wehrmachtem. Zajímavost. Jedeme rovně po žluté.
Rozcestí nad letištěm. Nedaleko stávala tzv. Hořovická
Baština. Dál stoupáme po Jedlinské cestě po modré
značce
Bunkr – pozorovatelna na spodním okraji CP Jordán.
Jedeme po modré vlevo.
Rozc. se zelenou pod vrchem Kalich. Jedeme dál po
modré.
Nedaleko pod Požárním příkopem se nachází pěkná
Knížecí studánka. Jedeme dál po modré.
Rozcestí na Požárním příkopu. Odbočujeme vlevo na
neznačenou silničku – Rusínskou cestu
Velká vodárenská nádrž obklopená lesy. Pokračujeme
po zelené naučné stezce do Obecnice.
U obchodu COOP se napojíme na CT č. 8198 a jedeme
vpravo na křiž, U Vojáka
Křižovatka, opouštíme CT 8198 a jedeme po silničce
vlevo do Oseče a z ní po modré na rozc. Pod Malou
Třemošnou a do Orlova.

7

540
554

Výhledy

452

49.7880792N,
13.8834492E

522

Výhledy

588

Vyhlídka

617
619
651

723
725
707
696
565

Výhledy z hráze

518
575

49.7668789N,
13.8994567E
49.7751069N,
13.8934319E

Výhledy

49.7751106N,
13.8755097E
49.7681050N,
13.8815411E
49.7519358N,
13.8718400E
49.7487700N,
13.8712483E
49.7406497N,
13.8688581E
49.7316075N,
13.8684717E
49.7253936N,
13.8815608E
49.7190400N,
13.8877836E
49.7094111N,
13.8974394E
49.7158214N,
13.9252058E
49.7150769N,
13.9461822E
49.7038464N,
13.9388314E

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

650

Výhledy na město

49.6870617N,
13.9462644E
Být v Brdech a nenavštívit hrad Valdek a Jindřichovu skálu je téměř nemyslitelné. Sami se přesvědčíte, že jejich pověst nelže. A cesta není náročná.
Od sochy Fabiána v Orlově jedeme po žluté TZ na rozc. Pod Malou Třemošnou, tady přejedeme na modrou TZ, která nás dovede cestou s nádhernými
výhledy do Obecnické kotliny a na hřeben Brdy a Sádky do půvabné podhorské osady Oseč a do Obecnice, kde se u kostela vydáme vlevo po silničce
vzhůru do lesů. Projedeme nad severním cípem nádrže Octárna a vystoupáme do sedla U Křížku na hlavním hřebeni. Tady narazíme na zelenou značku a
spolu s ní klesáme kolem bývalé Jinecké Bašiny údolím Červeného potoka k romantickému rybníku pod Valdekem (neznačená odbočka). Pokračujeme ještě
kousek po zelené, na rozc. Na Hlíně ji vyměníme za žlutou a spolu s ní dorazíme na manipulační plochu (u hájovny, odpočivadlo) se značenou krátkou
odbočkou ke zřícenině mohutného Valdeku (výhledy). Po žluté pak sjedeme do osady Neřežín, na návsi značku opustíme vlevo a po naučné stezce
(Okolím Komárova) zakrátko se opět se žlutou značkou setkáme a spolu s ní vystoupáme do obce Malá Víska a dál (vlevo) po Vísecké cestě až na značenou
odbočku na Jindřichovu skálu. Tuto vyhlídku si určitě nenechte ujít, je nádherná. Žlutá značka nás pak dovede přes křižovatku U Bílého křížku a Letiště
pod Hejlákem na Jedlinskou cestu a rozcestí, kde žlutá uhýbá, ale my pokračujeme rovně vzhůru – tentokrát už po modré značce k bunkru -pozorovatelně
na dolním okraji jordánské dopadovky. Tady spolu s modrou odbočujeme vlevo, postupně stoupáme okrajem dopadové plochy s pěknými výhledy, pak se
zas ponoříme do lesa a zakrátko dospějeme na rozc. U Tří fořtů se zelenou značkou. My se držíme modré, spolu s ní překročíme silničku Aliance a brzy nato
se u Požárního příkopu ocitneme nedaleko pěkné Knížecí studánky. Modrá nás pak vede Požárním příkopem až na rozc. U Rusínské boudy. Tady ji
opustíme a zahneme vlevo na neznačenou lesní silničku Rusínskou. Po ní klesáme na rozcestí s Obrázeckou cestou a pak již ke hrázi vodárenské nádrže
Octárna, kde se potkáme se zelenou naučnou stezkou. Po ní pak pokračujeme stejným směrem podle Obecnického potoka do Obecnice, projdeme
kolem restaurace Rezervace (koupaliště) a na záchytné parkoviště u hřiště. Na hlavní komunikaci se dáme vpravo – spolu s cyklotrasou 8198 a postupně
vystoupáme na křižovatku U Vojáka, kde cyklotrasu opustíme vlevo po silnici – a jedeme kolem studánky do Oseče, kde se potkáme s modrou značkou.
Zahneme na ni vpravo a postupně stoupáme na rozc. Pod Malou Třemošnou, kde přejedeme na žlutou značku a s ní zakrátko dorazíme do Orlova.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/negelajono

6. Na Prahu, Padrť a do Nepálu; 34,5 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

Hájovna U Slaniny

Obora s jeleny

649

Jeleni

3

Vyhlídka na Pilskou

Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo. Pokračujeme po
modré na rozc. U Pilské studánky

675

Výhled

8

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

Rozcestí, jedeme vlevo po modré na Skelnou Huť,
studánka
Stávala zde sklárna a myslivna, dnes pěkná luční
enkláva se stodolou, studánkou, nádržkou a
přezimovací obůrkou, nepřehlédnutelná douglaska
Rozcestí Borské, Planýrky a Andělské cesty – jedeme
dál po modré na Planýrku a Horní Planýrku
Sedlo a důležité rozcestí na hlavním hřebeni, stávala
zde strážní bouda U sv.Jana. Pokračujeme po žluté na
Čákovu vyhlídku a Prahu
Známá vyhlídka nad kamenným mořem – za ideálních
podmínek lze spatřit Alpy
Vyhlídka od zbytků německého radiomajáku na vrcholu
Prahy, výhled mj. také na město Plzeň
Důležité sedlo mezi Prahou a Paterákem a rozcestí.
Stávala zde dvouhájovna a další objekty, dnes pouze
roubený seník/chlívek a Boží muka. Uhýbáme vlevo na
neznačenou silničku na Přední Záběhlou a Padrť
Rozcestí v místech bývalé obce Přední Záběhlá,
mohutný památný dub. Uhýbáme vlevo na Nepomuk
Výrazný orientační bod na cestě, pokračujeme po
cyklotrase směr Nepomuk
Nejvýše položená samostatná obec ve Středočeském
kraji, parkoviště, pramen, malé koupaliště a vyhlášená
občerstvovna Nepál
Půvabná podhorská obec s roubenkami, restauracemi a
malým koupalištěm
Neznačená, ale frekventovaná cesta přes pastviny do
Bohutína
Restaurace v obci Bohutín (obchod, občerstvení,
koupaliště); dál po místní komunikaci vpravo
Rozhledna Rudolfka v místě bývalého dolu, výběh
s velbloudy, pokračujeme po silničce do Kozičína

700

Studánka

715

Výhledy

545

Výhled

Kozičín

Příbramská městská část, sezónní občerstvení

605

Výhledy

Kozičínské skály

Skalní útvar – mrazový srub, vpravo pod cestou

631

Omezený výhled

4

Rozc. U Pilské studánky

5

Skelná Huť

7

Sedlo U obrázku

9

Sedlo U sv. Jana

10

Čákova vyhlídka

11
12

Praha – Plzeňská
vyhlídka
Sedlo Na Rovinách

13

Padrť – Přední Záběhlá

14

Červený lom

15

Nepomuk – Nepál

16

Láz – náves

17

Láz – V Koutě

19

Bohutín – Plzeňka

21

Bohutín – Rudolfka

22
23

9

770

49.6527778N,
13.8563889E
49.6546744N,
13.8351822E

822

851

Výhled

859

Výhledy

778

695

Výhled

718
700

Výhledy

592
585

49.6811108N,
13.9004833E
49.6700000N,
13.8791667E

Výhledy

561

49.6551208N,
13.8174658E
49.6602194N,
13.8158692E
49.6670131N,
13.8105878E

49.6601519N,
13.7865767E
49.6490481N,
13.8034442E
49.6459219N,
13.8365533E
49.6523961N,
13.9126958E
49.6530672N,
13.9188192E
49.6565181N,
13.9403664E
49.6644667N,
13.9560858E
49.6756669N,
13.9471033E
49.6790069N,
13.9456953E

Cíl

Orlov, socha Fabiána

Parkoviště v Orlově, altán, památný buk, socha Fabiána

650

Výhledy na město

49.6870617N,
13.9462644E
Ikonická oblast Padrťských plání a rybníků by neměla uniknout naší pozornosti, stejně jako druhá nejvyšší hora Brd, Praha. A při té příležitosti můžeme navštívit
i proslulé občerstvení v Cykloklubu Nepál v Nepomuku. Cesta není kromě své délky příliš náročná, zato hodně zajímavá.
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 modré značce nejprve skoro po rovině a pak s postupným stoupáním na rozc. U Pilské studánky (studánka
s pitnou vodou), kde spolu s modrou značkou zahýbáme vlevo a přes Pilský potok jedeme na Skelnou Huť (výhledy). Pokračujeme dál po modré – po
Brdecké a následně Havelské cestě až do sedla U Obrázku a na rozc. Pod Plešcem (odpočivadlo), odkud začneme postupně po modré stoupat do sedla
U sv.Jana. Odtud už pokračujeme po žluté značce k Čákově vyhlídce a k vrcholu Prahy (862 m) s věží (nepřístupného) meteoradaru. Nevynecháme tu ani
krásnou Plzeňskou vyhlídku. Se žlutou pak od vrcholu klesáme do sedla Na Rovinách, kde značku opustíme a jedeme vlevo dolů po silničce na Přední
Záběhlou. Tím se dostáváme na okraj Padrťských plání – a mnozí asi neodolají, aby nesjeli ještě pár set metrů dál k oběma velikým Padrťským rybníkům
(návrat stejnou cestou – trasa se odbočkou ovšem o cca 3 km prodlouží). Z Přední Záběhlé zahýbáme vlevo po silnici na Nepomuk, mírně stoupáme
až k Červenému lomu, kde se napojíme na cyklotrasu, jež nás dovede do Nepomuku - nejvýše položené (700 m) samostatné obce ve Středočeském kraji
(s pěknými výhledy a také s vyhlášenou občerstvovnou Nepál). Dál pokračujeme po cyklotrase (a také veřejné silnici) do obce Láz na náves (restaurace) a
pak po místních komunikacích do lokality V Koutě, odkud vede příjemná nezpevněná cesta přes pastviny do Bohutína. Tam přejedeme lávku přes Pilský
potok a jsme brzy na hlavní komunikaci. Zahneme vpravo a kolem restaurace Plzeňka pak pokračujeme po místních komunikacích až do části obce
Vysoká Pec, kam nás naviguje i vysoká bývalá těžní věž, a dnes rozhledna Rudolfka. V sousedství výběh pro velbloudy. Od Rudolfky se pak vydáme po
jen minimálně frekventované silničce do osady Kozičín, kterou projedeme až na horní konec a tady zahneme vpravo kolem výběhu pro koně. Cesta nás
dovede k lesu a dál, kolem Kozičínských skal (vpravo pod cestou) až zpět do Orlova.
Mapka výletu: https://mapy.cz/s/cocerufebe
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