
Pěší výlety z Orlova pro dospělé

1. Na vrchol Středních Čech; 19 km; 7-8 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 

bukem a altánkem
650 Výhledy na město 49.6870617N, 

13.9462644E
2 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo na hřebeni Třemošné 747 49.6877231N, 

13.9346689E
3 Obecnické sedlo-Rovina Odpočivadlo u křižovatky cest 719 49.6844169N, 

13.9173717E
4 Rozc. Pod Tokem Rozcestí modré a zelené značky na Požárním příkopu 792 49.6960842N, 

13.8919872E
5 U Šraňku Rozcestí na Čihadelské cestě 817 49.6923714N, 

13.8845414E
6 Carvánka Horská louka s přístřeškem pro turisty, studnou, vodní 

nádržkou, pomníčkem bývalé hájovny a (nepřístupnou) 
loveckou chatou. Východisko na Tok.

844 49.7025000N, 
13.8727778E

7 Tok - vrchol Vrchol nejvyšší hory Brd, Středočeského kraje i celých 
vnitřních Čech

865 49.7043319N, 
13.8765422E

8 Seník pod Tokem Rozcestí na Požárním příkopu nedaleko půvabného 
seníku

787 49.6995889N, 
13.8965364E

9 Kamenné schodiště Rozcestí na horním konci kamenných schodů 761 49.7027739N, 
13.8996047E

10 Klobouček - vrchol Vrchol hory na okraji příkrých skal mrazového srubu 
s pěkným výhledem a odpočivadlem, naučná stezka

705 Vyhlídka 49.7045289N, 
13.9155011E

12 Obecnice Velká podhorská ves s občerstvením, restauracemi, 
obchodem, kostelem sv. Šimona a Judy, koupalištěm, 
záchytným parkovištěm, Infocentrem VLS a několika 

roubenkami

518 49.7143258N, 
13.9463289E

13 Oseč Součást Obecnice pod svahy Malé Třemošné a Dubové 
hory, nedaleko studánka

538 Výhledy 49.7040714N, 
13.9584953E

15 Rozc. Pod Malou 
Třemošnou

Rozcestí značených cest 645 49.6948839N, 
13.9511969E

Cíl Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 
bukem a altánkem

650 Výhledy na město 49.6870617N, 
13.9462644E
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Trasa, plná romantických míst, vyhlídek a nádherné přírody. Určitě se na ní nebudete nudit a okusíte Brdy v jejich drsné kráse. Unesete i košík na houby.

Vyrazíme od sochy Fabiána na parkovišti v Orlově po zelené TZ na hřeben Třemošné. Značka nás dovede hlubokými lesy na kouzelnou luční enklávu 
Carvánka, kde stávala hájovna (bývalo to nejvýše položené trvale osídlené místo v České kotlině), dnes tu najdeme loveckou chatu, turistický přístřešek, 
studánku s pitnou vodou, nevelkou vodní nádržku a památníček bývalé hájovny. Z Carvánky je to jen coby kamenem dohodil na nejvyšší místo 
Středočeského kraje a Brd, vrchol Toku (865 m).  Odtud už pokračujeme po červené TZ a postupně sestupujeme po stezce s nádhernými výhledy jižní 
částí někdejší dopadové plochy, přes rozc. Seník pod Tokem na Požárním příkopu a kamenným schodištěm až na rozc. Schůdecká linie nedaleko vrchu 
Klobouček. Zde přejdeme na zelenou TZ, jen velmi mírným stoupáním dojdeme na vrchol Kloboučku (705 m) s krásným výhledem a odpočivadlem a 
pokračujeme dál (po zelené a naučné stezce) ostrým klesáním podle strmých skal a následně již jen mírněji se svažujícím terénem do Obecnice 
(restaurace, obchod, koupaliště). Z návse v Obecnici pak pokračujeme po modré TZ dál přes osadu Oseč a po úpatí hory Třemošná (779 m) na rozc. Pod 
Malou Třemošnou, kde přejdeme na žlutou TZ až do Orlova.

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

2. Na Pilskou nádrž a přes Třemošnou; 8,5 km; 3-4 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 

bukem a altánkem
650 Výhledy na město 49.6870617N, 

13.9462644E
2 Háj. U Slaniny Obora s jeleny 649 Jeleni 49.6781592N, 

13.9352003E

3 VN Pilská – vyhlídka Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo 675 Výhled 49.6789506N, 
13.9115325E

4 Obecnické sedlo-Rovina Odpočivadlo u křižovatky cest 719 49.6844169N, 
13.9173717E

5 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo na hřebeni Třemošné 747 49.6877231N, 
13.9346689E

6 Tocká vyhlídka Vyhlídka na Tok z manipulační plochy 760 Výhled 49.6919403N, 
13.9379411E

7 Třemošná – vrchol Vrchol hory a dominanty Příbrami, vrcholová kniha 780 Omezené výhledy 49.6918022N, 
13.9399072E

8 Třemošenské sedélko Mělké sedlo pod vrcholem s výhledem na Obecnici, 759 Výhled 49.6931411N, 

https://mapy.cz/s/ratebufapu
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Octárnu, Brdu a svahy Toku 13.9419858E

9 Vyhlídka Kazatelna Vyhlídka nejen na Příbram z mohutného skaliska, 
panoramatický náčrtek výhledů, návštěvní kniha, lavička

735 Vyhlídka 49.6925078N, 
13.9431508E

10 Rozc. Pod Malou 
Třemošnou

Rozcestí značených cest 645 49.6948839N, 
13.9511969E

Cíl Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 
bukem a altánkem

650 Výhledy na město 49.6870617N, 
13.9462644E

Vesměs pohodlná cesta vede hlavně po zpevněných komunikacích, pouze její závěr z Třemošné do Orlova tvoří poměrně příkrá lesní cesta. Navštívíme 
objemem zadržované vody (1,9 mil. m3) největší vodní nádrž v Brdech a jednu z dominant Příbrami, která dala jméno i nejvyššímu a největšímu okrsku Brd – 
Třemošenské vrchovině.

Vyrážíme z parkoviště v Orlově od dřevěné sochy Fabiána kolem odpočivadla po neznačené, ale frekventované cestě, vedoucí podle hranice CHKO na 
hájovnu U Slaniny s pěknou obůrkou s jeleny, zde přejdeme na lesní asfaltovou silničku Slaninskou a pokračujeme téměř po rovině směrem k hrázi 
Pilské nádrže. Později se k nám přidá modrá TZ a na rozcestí Pila také zelená TZ. Spolu s nimi projdeme kolem hráze, nad ní je odpočivadlo s výhledem 
na nádrž a okolí.  Na křižovatce silniček za nádrží turistické značení opustíme a vydáme se po silničce vpravo stoupáním do Obecnického sedla (také 
Rovina), kde opět narazíme na zelenou TZ. Po ní zahneme vpravo a dál kolem odpočivadla mírně stoupáme přes Malou (735 m) a Velkou (748 m) Ohrádku 
na rozcestí Nad Slaninou (747 m). Přejdeme tu na modrou TZ a spolu s ní vystoupíme kolem Tocké vyhlídky na vrchol Třemošné (780 m, vrcholová 
kniha). Dál pokračujeme po modré do Třemošenského sedélka s výhledem na Obecnici a nádrž Octárna pod svahy Toku a prudkým sestupem 
dosáhneme vyhlídkového skaliska (mrazového srubu) Kazatelna (návštěvní kniha, lavička), odkud přehlédneme nejen panorama Příbrami, ale dohlédneme 
až na Českomoravskou vrchovinu na východě, ale i na Novohradské hory a Šumavu na jihu. Odtud klesáme stále po modré lesní cestou na rozc. Pod 
Malou Třemošnou. Na něm zahneme vpravo na žlutou značku a již téměř po rovině brzy dosáhneme místa startu v Orlově. Cesta je vhodná i jako 
vycházka pro seniory.

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

3. Divočina na Brdcích a Bohutínském vrchu; 18,5 km; 7 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 

bukem a altánkem
650 Výhledy na město 49.6870617N, 

13.9462644E
2 Háj. U Slaniny Obora s jeleny 649 Jeleni 49.6781592N, 

13.9352003E

https://mapy.cz/s/lalocuhela
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3 VN Pilská – vyhlídka Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo 675 Výhled 49.6789506N, 
13.9115325E

4 Rozc. U Pilské studánky Po modré vlevo na Perkanskou cestu, nedaleko 
studánka

700 Studánka 49.6811108N, 
13.9004833E

5 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

6 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 Borské sedlo Strategické sedlo (a rozcestí) v hlavním hřebeni Brd. 
Zahýbáme na zelenou TZ vpravo!

790 49.6849289N, 
13.8629753E

8 Rozc. s Bahenskou 
cestou

Opouštíme zelenou TZ vlevo vzhůru po neznačené 
lesní cestě

786 49.6842339N, 
13.8718333E

9 Pod Bohutínským 
vrchem

Zajímavá vyhlídka z rozsáhlé mýtiny směrem k hoře 
Praha a na Brdce

829 Výhled 49.6892914N, 
13.8733233E

10 Bohutínský vrch Trochu detektivní hledání vrcholu a blízkého kamenného 
moře s omezeným výhledem

843 Omezený výhled 49.6897744N, 
13.8709342E

11 Rozc. neznačených cest Zde pozor!  Je třeba zahnout na cestu vpravo! 840 49.6943614N, 
13.8732589E

12 U Šraňku Rozcestí na Čihadelské cestě 817 49.6923714N, 
13.8845414E

13 Rozc. s Káňskou Rozcestí Čihadelské a Káňské cesty, opouštíme žlutou 
TZ

799 49.6894614N, 
13.8840481E

14 Rozc. s Buršovskou Rozcestí Káňské s Buršovskou cestou, napojujeme se 
na zelenou TZ a jdeme vpravo

768 49.6902492N, 
13.9005706E

15 Obecnické sedlo- Rovina Odpočivadlo u křižovatky cest 719 49.6844169N, 
13.9173717E

16 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo na hřebeni Třemošné 747 49.6877231N, 
13.9346689E

Cíl Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 
bukem a altánkem

650 Výhledy na město 49.6870617N, 
13.9462644E

Na hlavním hřebeni Brd, v oblasti hory Brdce a především na Bohutínském vrchu se důvěrně seznámíme s tímto pohořím, včetně toho, že se budeme 
muset pečlivě věnovat orientaci a mapě – třeba v mobilní aplikaci. I proto jsme se velmi pečlivě věnovali co nejpřesnějšímu vyjádření navigačních souřadnic a 
popisu v tabulce klíčových bodů.
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Vyrážíme z parkoviště v Orlově od sochy Fabiána kolem odpočivadla po neznačené, ale frekventované cestě, vedoucí podle hranice CHKO na hájovnu U 
Slaniny s pěknou obůrkou s jeleny, zde přejdeme na lesní asfaltovou silničku Slaninskou a pokračujeme téměř po rovině k hrázi Pilské nádrže. Později se 
k nám přidá modrá TZ a na rozcestí Pila také zelená TZ. Spolu s nimi projdeme kolem hráze, nad ní je odpočivadlo s výhledem na nádrž a okolí. Od 
vyhlídky jdeme po modré TZ na rozc. U Pilské studánky (tu bychom našli cca 60 m západně těsně pod cestou), a klesáme vlevo na Perkanskou cestu po 
modré k Pilskému potoku a od něj vzhůru na Skelnou Huť, kde stávala sklárna rodu Adlerů, o nichž psal K. Klostermann. Dnes tu jsou pěkné louky se 
zajímavými výhledy, nenápadná studánka nad nádržkou u cesty, stodola, mohutná douglaska a přezimovací obůrka pro jeleny. Po modré TZ pokračujeme 
dál na Brdeckou cestu, po 1200 m dojdeme na rozcestí, kde značku opustíme a začneme ostřeji stoupat vpravo po Brdecké až pod vrchol hory Brdce 
(840 m), kam nás dovede krátká odbočka vpravo. Mýtiny kolem vrcholu dnes umožňují velmi zajímavé a pěkné výhledy. Vrátíme se na Brdeckou cestu, 
která vzápětí ústí na zpevněnou cestu Jeřábeckou, zahneme po ní vpravo a mírným klesáním dojdeme záhy na Borské sedlo (790 m). Tady narazíme na 
zelenou značku a vydáme se po ní vpravo, nejprve po rovině a pak mírným klesáním na blízké rozc. s Bahenskou cesou. Té si však nevšímáme, ale 
naopak uhneme vlevo na poměrně ostře stoupající lesní cestu, jež nás dovede na serpentinu uprostřed rozsáhlé mýtiny (s pěkným výhledem) – už 
nedaleko vrcholu Bohutínského vrchu. Pokračujeme dál po cestě – do lesa a na vrcholu jejího stoupání snad nepřehlédneme nenápadnou stezku 
vlevo, která nás případně dovede (cca 130 m) na samotný vrchol kopce, označený jen cedulkou a malým kamenným mužíkem. Od něj už uvidíme okraj 
blízkého kamenného moře s výhledem. Vrátíme se na hlavní cestu a pokračujeme po ní dál ještě cca 500m (neodbočujeme) na výrazné rozcestí, kde 
se dáme vpravo a pak již zakrátko dorazíme na Čihadelskou cestu, po které vede zelená TZ na Carvánku. My však uhneme na zelenou vpravo a 
klesáme na nedaleké rozcestí U Šraňku, přejdeme na žlutou značku a s ní dál klesáme na rozcestí s Káňskou cestou. Opustíme žlutou a jdeme vlevo 
na Káňskou. Po této příjemné cestě zhruba po kilometru dorazíme na zpevněnou cestu Buršovskou a zelenou značku. Po ní se pak už vydáme vpravo – a 
zelená značka nás dovede přes Obecnické sedlo a rozc. Nad Slaninou do cíle v Orlově.

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

4. Houbařská odyssea (na Zavírku); 14,5 km

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, Na samotě u lesa Restaurace Na samotě u lesa 616 Výhledy 49.6874244N, 

13.9546297E
2 Orlov, kaplička Kaplička v osadě Orlov, odbočka vlevo 622 49.6871297N, 

13.9499914E
3 Kozičínské skály Skalní útvary – mrazový srub 635 Omezené výhledy 49.6789089N, 

13.9456717E

4 Rozc. Na vodovodu Lesní rozcestí na Vodovodní cestě 614 49.6748525N, 
13.9427100E

5 Prokopská cesta, rozc. Rozcestí na Prokopské cestě nedaleko háj. U Prokopa 605 49.6668814N, 
13.9252969E

https://mapy.cz/s/bafetapato
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6 Láz Podhorská obec, restaurace, občerstvení, obchod, 
roubenky

592 49.6543806N, 
13.9133881E

7 Struhy, odb. na Zavírku Cesta podle umělého vodního kanálu Struhy (celkem 
17,5 km dlouhého), odbočka vlevo na neznačenou cestu 

na Zavírku

650 49.6643400N, 
13.9056739E

8 Zavírka, vrchol Romantický vrchol se záhadnými kamennými valy a 
skalní jehlou

722 49.6726825N, 
13.9033081E

9 Rozc. U Pilské studánky Rozcestí nedaleko oblíbené studánky (60 m západně 
pod cestou)

700 Studánka 49.6811108N, 
13.9004833E

10 Rozc. Na Slaninské Obočka modré ze Slaninské na hřeben Třemošné. 
Odpočivadlo

661 49.6776783N, 
13.9218422E

11 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo na hřebeni Třemošné 747 49.6877231N, 
13.9346689E

Cíl Orlov, penzión 614 Výhledy 49.6872147N, 
13.9560733E

Cesta, kterou si oblíbili hlavně houbaři, protože v jejím okolí se pravidelně nacházejí bohatá houbařská loviště.

Vyjdeme od restaurace Na samotě u lesa vzhůru ke kapličce a u ní se dáme vlevo kolem hasičské zbrojnice po místní komunikaci. Brzy se potkáme se 
žlutou TZ a po ní dojdeme na okraj lesa. Zde ji opustíme a po lesní cestě pokračujeme rovně mírným klesáním až k zajímavému pásmu skal – 
Kozičínským skalám (vlevo od cesty). Pokračujeme po cestě pak dál, přejdeme silničku k háj. U Slaniny a pokračujeme hned za ní travnatou krátkou 
spojkou na Vodovodní cestu. Po té se dáme vpravo a dovede nás pěknými lesy k silničce Prokopská, kde budeme křižovat zelenou značku. 
Pokračujeme však rovně na lesní cestu, s níž vzápětí překročíme Pilský potok. Cesta nás vede opět lesem až na okraj obce Láz, kde na místní 
komunikaci zahneme vpravo vzhůru, kolem Hospody Žernová (občerstvení) dojdeme ke kouzelné roubené hájovně na počátku cesty Struhy (také 
cyklotrasa č. 8198), po které se vydáme. Hned kousek za závorou však odbočíme vlevo na neznačenou lesní cestu, s níž vystoupáme k vrcholu Zavírky 
(722 m). (Cesta nevede přímo na vrchol – ten zůstává po její pravé straně, ale zbytky kamenných valů nás na něj upozorní. Stojí zato jej navšívit – hned pod 
ním se nachází působivá, cca 5 m vysoká skalní jehla.) Celé místo působí trochu tajemně, údajně zde stávalo hradiště, ale archeologové to zatím 
nepotvrdili. Od vrcholu nás už dobrá lesní cesta dovede téměř po rovině na silničku Perkanská, kde se potkáme s modrou značkou. Zahneme na modrou 
vpravo a jdeme na rozc. U Pilské studánky. Dál se držíme modré a spolu s ní projdeme kolem vyhlídky na Pilskou nádrž a přes rozcestí Pila na 
Slaninskou cestu. Dojdeme k malému odpočivadlu, odkud stoupáme po modré značce vlevo vzhůru, nejprve k altánku u Pernegrovy studánky pod 
Ohrádkou (doporučujeme) a nakonec až na třemošenský hřeben na rozcestí Nad Slaninou (s odpočivadlem). Od rozcestí pak pokračujeme tentokrát po 
zelené značce ostřejším klesáním do Orlova k soše Fabiána a dál dolů k penziónu.

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

5. Na Klobouček; 12,5 km; 4 – 5 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice

https://mapy.cz/s/furepugota
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Start Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 
bukem a altánkem

650 Výhledy na město 49.6870617N, 
13.9462644E

2 Rozc. Pod Malou 
Třemošnou

Rozcestí značených cest 645 49.6948839N, 
13.9511969E

3 Oseč Součást Obecnice pod svahy Malé Třemošné a Dubové 
hory

538 Výhledy 49.7040714N, 
13.9584953E

4 Rozc. U Vojáka Rozcestí nad Obecnicí 581 Výhledy 49.7033119N, 
13.9383869E

5 Klobouček, vrchol Vrchol hory na okraji příkrých skal mrazového srubu 
s pěkným výhledem a odpočivadlem, naučná stezka

705 Vyhlídka 49.7045289N, 
13.9155011E

6 Rozc. Schůdecká linie Rozcestí na Obrázecké cestě 687 49.7054444N, 
13.9122400E

10 Buršovská cesta Začátek Buršovské cesty na rozc. se zelenou značkou 780 49.6947858N, 
13.8938508E

11 Obecnické sedlo-Rovina Odpočivadlo u křižovatky cest 719 49.6844169N, 
13.9173717E

12 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo na hřebeni Třemošné 747 49.6877231N, 
13.9346689E

Cíl Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 
bukem a altánkem

650 Výhledy na město 49.6870617N, 
13.9462644E

Nevysoký Klobouček skrývá mohutná skaliska včetně 15 m vysoké skalní jehly. Pohodová cesta na něj zanechá dojem, stejně jako půvabné lesy mezi ním a 
Třemošnou i na úbočích Toku.

Jdeme po žluté TZ na rozc. Pod Malou Třemošnou, tady přejdeme na modrou TZ, která nás dovede cestou s nádhernými výhledy do Obecnické kotliny a 
na hřeben Brdy a Sádky, do půvabné podhorské osady Oseč, kde značku opustíme na silnici vlevo, projdeme kolem studánky 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, překročíme Sitovskou cestu a pokračujeme tentokrát přes Albrechtský potok na další rozcestí, kde se 
potkáme se zelenou značkou a naučnou stezkou. Po nich pokračujeme rovně vzhůru a posléze serpentinkami ve skalnatých svazích Kloboučku – až na 
jeho vrchol s posezením a krásným výhledem. Jen mírným klesáním pak dojdeme na rozc. Schůdecká linie, kde tur. značky opustíme a vydáme se vlevo 
mírně vzhůru po tzv. Obrázecké cestě – až na její konec, kde začíná cesta Buršovská, na níž se potkáme se zelenou značkou. Znovu překročíme koryto 
Albrechtského potoka a po zelené pak už pokračujeme přes Obecnické sedlo a rozc. Nad Slaninou až do cíle v Orlově.

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

https://mapy.cz/s/hocavenolo
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6. Vycházka na Pilskou, do Bohutína a na rozhlednu; 12,5 km; 3,5 – 4 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 

bukem a altánkem
650 Výhledy na město 49.6870617N, 

13.9462644E
2 Háj. U Slaniny Obora s jeleny 649 Jeleni 49.6781592N, 

13.9352003E

3 Vyhlídka u Pilské nádrže Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo 675 Výhled 49.6789506N, 
13.9115325E

4 Bohutín, Plzeňka Restaurace v obci Bohutín (obchod, občerstvení, 
koupaliště)

568 49.6565181N, 
13.9403664E

6 Rozhledna Rudolfka Rozhledna – bývalá těžní věž dolu Rudolf, velbloudi 546 Výhled, občerstvení 49.6644667N, 
13.9560858E

7 NS Litavka, Lípa 
Ch.Masarykové

Lípa Charlotty Masarykové na Naučné stezce Litavka, 
rozcestí se žlutou TZ

526 49.6700569N, 
13.9645317E

8 Lazec, Maják Psí útulek Maják 568 49.6795475N, 
13.9612286E

Cíl Orlov, parkoviště Parkoviště s dřevěnou sochou Fabiána, památným 
bukem a altánkem

650 Výhledy na město 49.6870617N, 
13.9462644E

Pohodový, odpočinkový a relaxační výlet, který nás i pobaví a poučí. Na rozdíl od brdských lesů, tady není nouze o příjemné hospůdky a osvěžení.

Jdeme z parkoviště v Orlově od sochy Fabiána kolem odpočivadla po neznačené, ale frekventované cestě, podle hranice CHKO na hájovnu U Slaniny 
s pěknou obůrkou s jeleny, zde přejdeme na lesní silničku Slaninskou a pokračujeme téměř po rovině k hrázi Pilské nádrže. Později se k nám přidá modrá 
TZ a na rozcestí Pila také zelená TZ. Spolu s nimi projdeme kolem hráze, nad ní je odpočivadlo s výhledem na nádrž a okolí. Z vyhlídky se vrátíme na 
rozc. Pila a od něj klesáme se zelenou TZ kolem památníčku na první stříbrnou huť a kolem háj. U Prokopa (s obůrkou pro zvěř) až do Bohutína (kolem 
koupaliště s občerstvením) až k příjemné restauraci Plzeňka (občerstvení). Po osvěžení se pár metrů vrátíme zpět a po místních komunikacích (dle mapky, 
příp. vám místní rádi poradí), projdeme již po okraji převážně nové zástavby obce k výběhu s velbloudy a objektu bývalého dolu s vysokou betonovou těžní 
věží, která dnes slouží jako rozhledna – Rudolfka. Dál cesta pokračuje k hrázi sousedícího Vysokopeckého rybníka (také možnost koupání, občerstvení), 
odkud pokračujeme po naučné stezce Lesoparkem Litavka k Lípě Ch. Masarykové, kde se potkáme se žlutou značkou. Uhneme na ni vlevo a vystoupíme do 
osady Lazec, projdeme kolem zajímavého Psího útulku Maják a lesem zpět na parkoviště v Orlově.

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

https://mapy.cz/s/foguzuvufa

