
Pěší výlety z Orlova pro rodiny s dětmi do 10 let věku:

1. Vyhlídky na Třemošné; 3,7 km; 1,5 – 2 hodiny

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, Fabián Parkoviště se sochou Fabiána a památným bukem a 

altánkem
650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E
2 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo u rozcestí 744 49.6877231N, 

13.9346689E
3 Tocká vyhlídka Vyhlídka na Tok z manipulační plochy 760 Výhled 49.6919403N, 

13.9379411E
4 Třemošná Vrchol hory a dominanty Příbrami, vrcholová kniha 780 Omezené výhledy 49.6918022N, 

13.9399072E
5 Třemošenské sedélko Mělké sedlo pod vrcholem s výhledem na Obecnici, 

Octárnu, Brdu a svahy Toku
759 Výhled 49.6931411N, 

13.9419858E
6 Kazatelna Vyhlídka nejen na Příbram z mohutného skaliska, 

panoramatický náčrtek výhledů, návštěvní kniha, lavička
735 Vyhlídka 49.6925078N, 

13.9431508E
7 Rozc. Pod Malou 

Třemošnou
Rozcestí značených cest 645 49.6948839N, 

13.9511969E
Cíl Orlov-parkoviště Jako Start 650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E

Velmi působivá ochutnávka Brd. Vystoupáme na vrchol Třemošné (780 m) a z řady vyhlídek nahlédneme do nitra pohoří až na jeho nejvyšší horu Tok, ale i do 
širokého kraje pod ním a na město Příbram. Zpočátku (až do bodu 2) poměrně náročné stoupání po zelené TZ, od odpočivadla vpravo po modré TZ stále 
až na vrchol Třemošné a dále již klesání, nejprve strmé na vyhlídku Kazatelna, pak volnější do bodu 7. Z rozcestí po modrém vyhlídkovém okruhu a 
následně také po žluté TZ, téměř po rovině až zpět do cíle. V sezóně si nezapomeňte přibrat košík na houby.

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/cohohubefa

https://mapy.cz/s/cohohubefa
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2. Máme rádi zvířata; 5,7 km; 2-3 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, Fabián Parkoviště se sochou Fabiána a památným bukem a 

altánkem
650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E
2 Orlov, les Okraj lesního porostu 620 Výhled na město 49.6839556N, 

13.9498667E
5 Lazec, Maják Psí útulek Maják 568 49.6795475N, 

13.9612286E
4 Rozc. nad Lazcem rozcestí 579 49.6811858N, 

13.9592972E
6 Rozc. pod skalami rozcestí 603 49.6811025N, 

13.9506283E
7 Rozc. nad skalami rozcestí 635 49.6815886N, 

13.9462297E
8 Kozičínské skály Skalní útvary – mrazový srub 635 Omezené výhledy 49.6789089N, 

13.9456717E
9 Rozc. nad Kozičínem Slaninská cesta 620 49.6758681N, 

13.9432042E
10 Háj. U Slaniny Obora s jeleny 649 Jeleni 49.6781592N, 

13.9352003E
Cíl Orlov-parkoviště Jako Start 650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E

Kdo má rád zvířata, určitě využije pohodový výlet, při němž může navštívit psí útulek Maják v Lazci, krásnou obůrku s jeleny a na závěr si třeba ještě prohlédnout 
Ekofarmu v Orlově. Po žluté TZ klesáme na okraj lesa, tam, kde značka uhýbá do lesa ji opustíme a pokračujeme stále dolů neznačenou pěšinou, brzy se 
znovu na značku napojíme a dojdeme k psímu útulku Maják, kde si můžeme prohlédnout pejsky, kteří čekají na své majitele. Po značce se vrátíme do bodu 
4 a spolu s ní pokračujeme na rozc. v bodě 6, kde ji opět opustíme, stoupáme po neznačené cestě vzhůru až na další rozc. (7), kde zahneme vlevo a jdeme 
téměř po rovině k pěkným Kozičínským skalám – bod 8 (vlevo od cesty). Následně pokračujeme mírným klesáním lesem a kolem vodojemu až na asfaltku 
Slaninskou (bod 9), kde uhneme vpravo a po silničce vystoupíme k hájovně (10) U Slaniny, kde se nachází obůrka s nádhernými jeleny. Po neznačené 
zpevněné cestě pokračujeme kolem obůrky a následně lesem zpět do místa startu v Orlově. Výlet lze doplnit prohlídkou Ekofarmy Orlov.

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/fomalevuzo

https://mapy.cz/s/fomalevuzo
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3. Za jeleny a na Pilskou nádrž; 6,5 km; 3-4 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, Fabián Parkoviště se sochou Fabiána a památným bukem a 

altánkem
650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E
2 Háj. U Slaniny Obora s jeleny 649 Jeleni 49.6781592N, 

13.9352003E
3 Pilská nádrž Vyhlídka u vodní nádrže, odpočivadlo 675 Výhled 49.6789506N, 

13.9115325E
4 Obecnické sedlo Rozcestí s odpočivadlem 719 49.6844208N, 

13.9173369E
5 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo u rozcestí 744 49.6877231N, 

13.9346689E
Cíl Orlov-parkoviště Jako Start 650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E

Příjemný výlet do okraje nekonečných Brdských lesů nás dovede k půvabné obůrce s jeleny a k objemem největší vodní nádrži v Brdech – Pilskému rybníku. 
Na zpáteční cestě projdeme po Třemošenském hřebeni. Jdeme po neznačené zpevněné cestě k hájovně U Slaniny s obůrkou s jeleny, zde se napojíme na 
lesní silničku Slaninskou a pokračujeme po ní rovně s jen velmi mírným stoupáním, časem se k nám přidá modrá TZ, projdeme kolem rozc. Pila až k hrázi 
Pilské nádrže, kde se můžeme zastavit na upravené vyhlídce nad hrází. Cesta od vyhlídky pak ještě krátce pokračuje spolu se zelenou a modrou TZ na velké 
rozcestí, kde obě značky opustíme, zahneme vpravo a vystoupíme do Obecnického sedla (také Roviny) s odpočivadlem. Zde zahneme vpravo na zelenou 
TZ a Třemošenskou cestu, která nás mírným stoupáním dovede kolem vrcholů Malé a Velké Ohrádky na rozc. Nad Slaninou (odpočivadlo) a dál ostrým 
klesáním až zpět do cíle v Orlově.

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/capuluruhe

4. K lesnímu divadlu v Podlesí; 7,6 km; 5 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, Fabián Parkoviště se sochou Fabiána a památným bukem a 

altánkem
650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E
2 Orlov, rozcestí Rozcestí značených cest 644 49.6920131N, 

13.9500078E

https://mapy.cz/s/capuluruhe
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4 Rozc. se žlutou 583 49.6978078N, 
13.9652800E

5 Lesní divadlo Lesní divadlo Podlesí, amfiteátr 557 49.7020872N, 
13.9711689E

6 Nové Podlesí Zastávka Hájovna 533 Výhled 49.7049856N, 
13.9707336E

7 Oseč - kaplička Obecnice, Oseč 554 Výhled 49.7039206N, 
13.9577881E

8 Rozc. Pod Malou 
Třemošnou

Rozcestí značených cest 645 49.6948839N, 
13.9511969E

Cíl Orlov-parkoviště Jako Start 650 Výhled na město 49.6869444N, 
13.9463889E

Výlet vede převážně lesem (možnost houbaření) k pěknému skalnímu amfiteátru Lesního divadla v Podlesí a pak po okrajích lesů s pěknými výhledy do 
Obecnické kotliny. Jdeme po žluté TZ na rozc. Orlov, zde značku opustíme vpravo a pokračujeme po lesní cestě trvalým klesáním, překřižujeme žlutou 
značku a dále klesáme až do areálu Lesního divadla v Podlesí, od něj sestoupíme na státní silnici v Novém Podlesí (možné občerstvení v rest. Za 
komínem), na silnici zahneme vlevo a jdeme až k autobusové zastávce „Hájovna“. Zde silnici opustíme vlevo na lesní zpevněnou komunikaci, stoupáme 
ve svazích Dubové hory až narazíme na žlutou TZ. Na ní zahneme vpravo a klesneme do osady Oseč na rozc. s modrou značkou a pokračujeme dále po 
modré kolem kapličky (7), nejprve po silnici a pak vlevo na polní a lesní cestu stále po modré a stoupáme postupně až na rozc. Pod Malou Třemošnou, 
kde se napojíme na žlutou TZ a spolu s ní dorazíme zpět do místa startu v Orlově.

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/legezucago

5. K Litavce a na rozhlednu; 9 km; 6 – 7 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Penzión Orlov 614 Výhledy 49.6872147N, 

13.9560733E
2 Podlesí, cyklotrasa 302 Rozcestí na cyklotrase 302 v Podlesí 502 49.6843167N, 

13.9828900E
3 Lesopark Litavka Začátek NS Lesoparkem Litavka 510 Zajímavosti a 

atrakce
49.6782633N, 
13.9764742E

4 Vysokopecký rybník Hráz Vysokopeckého rybníka 537 Možné koupání 49.6674528N, 
13.9594906E

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

https://mapy.cz/s/legezucago
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6 Kozičín Osada Kozičín – náves, MHD 577 49.6739656N, 
13.9514225E

7 Odbočka ke skalám Kozičín – odbočka ke Kozičínským skalám 607 49.6757014N, 
13.9470558E

8 Kozičínské skály Skalní útvary – mrazový srub 635 Omezené výhledy 49.6789089N, 
13.9456717E

9 Orlov – okraj lesa Křížení se žlutou TZ 640 Výhledy 49.6840597N, 
13.9468411E

10 Orlov-kaplička Kaplička v Orlově 633 49.6871297N, 
13.9499914E

Cíl Penzión Orlov 614 Výhledy 49.6872147N, 
13.9560733E

Cesta vede otevřenou krajinou s pěknými výhledy do údolí Litavky, na Podlesí, město Příbram a Březové Hory a lze ji absolvovat také na kole. Od penziónu 
klesáme po zelené TZ do Podlesí až na křižovatku s cyklotrasou č.302. Zahneme na ni vpravo a po ní a kolem toku Litavky pokračujeme až k Lazeckému 
mostu, kde začíná Naučná stezka Lesoparkem Litavka (zde různé zajímavosti, vč. možnosti grilování). Projdeme lesoparkem až na hráz Vysokopeckého 
rybníka (případně i možnost koupání) a podle břehu dojdeme k vysoké býv. těžní věži dolu Rudolf – k rozhledně. Poblíž je také výběh s velbloudy). Po 
silničce pak mírně stoupáme do osady Kozičín na náves a dál kolem kapličky vystoupíme na konec zástavby a k odbočce ke Kozičínským skalám. Uhneme 
na ni a kolem vodojemu dojdeme k pěkným skalním útvarům v lese (vpravo od cesty) s částečnými výhledy. Pokračujeme jen velmi mírným stoupáním lesem 
až na jeho okraj, kde se potkáme se žlutou TZ. Po ní dojdeme na okraj Orlova, opustíme značku a jdeme krátce a rovně ke kapličce u hlavní cesty. Tady 
zahneme vpravo dolů (zelená TZ) a za chvilku jsme zpět v penziónu.

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/cenerosoja

6. Kolem Třemošné; 9,5 km; 8 hod.

Bod Název Popis Výška Poznámka GPS souřadnice
Start Orlov, Fabián Parkoviště se sochou Fabiána a památným bukem a 

altánkem
650 Výhled na město 49.6869444N, 

13.9463889E
2 Rozc. Pod Malou 

Třemošnou
Rozcestí značených cest 645 49.6948839N, 

13.9511969E
3 Studánka v Oseči Studánka u cesty v osadě Oseč 572 Výhledy 49.7033997N, 

13.9506997E
4 U Vojáka Rozcestí na Obecnicí 581 Výhledy 49.7033119N, 

13.9383869E

https://mapy.cz/s/cenerosoja
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5 Sitovská cesta Lesní křižovatka 579 49.7037697N, 
13.9316061E

8 Obecnické sedlo Také „Rovina“, odpočivadlo, křižovatka cest 719 49.6844208N, 
13.9173369E

9 Rozc. Nad Slaninou Odpočivadlo u rozcestí 744 49.6877231N, 
13.9346689E

Cíl Orlov-parkoviště Jako Start 650 Výhled na město 49.6869444N, 
13.9463889E

Pro milovníky lesů a houbaření můžeme nabídnout pohodový výlet, při němž obejdeme dominantu tohoto kraje, horu Třemošnou (780 m). Můžeme Vám 
garantovat, že v sezóně určitě nepřijdete s prázdným košíkem. 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 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 po Sitovské cestě, kterou postupně vystoupáme k Obecnické 
silnici pod stejnojmenné sedlo (také „Rovina“). Na sedle (odpočívadlo) narazíme na zelenou TZ a dáme se po ní vlevo (po Třemošenské cestě) postupně 
kolem vrcholů Malá (735 m) a Velká Ohrádka (748 m) již na hřebeni Třemošné na rozc. Nad Slaninou (odpočívadlo) – a od něj stále po zelené ostrým 
sestupem zpět do místa startu na parkovišti v Orlově.

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/cemosuvope

https://mapy.cz/s/cemosuvope

