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       Brdy 2 
           sobota 14. května 2022 
 

 

 

Odjezd:  v 6:30 z parkoviště na nábřeží u zimního stadiónu 

Trasa autobusu:  Pardubice – Praha – Mníšek pod Brdy – Dobříš – Příbram 
– Podlesí – Orlov (délka trasy 180 km, doba jízdy 1 h a 56 min) 

Plánovaný odjezd autobusu:  v 17:30 (z parkoviště u stadionu v obci 

Obecnice) 

Zpáteční trasa autobusu:  Obecnice – Příbram – Dobříš – Mníšek pod Brdy 
– Praha – Pardubice (délka trasy 180 km, doba jízdy 1 h a 55 min) 

 

 

Trasa 1 (délka 20 km, převýšení 382 m): Vystoupíme na parkovišti Orlov a 
vydáme se po NS Orlov - Třemošná, která vede souběžně se žlutou. Po 
nějakých 920 m dorazíme na rozcestí žluté s modrou Pod Malou 
Třemošnou. Pokračujeme rovně po NS Orlov - Třemošná, která vede přes 
vrchol Malá Třemošná (701 m.n.m.) a po 1,6 km se napojuje na modrou. 
Pokračujeme dále NS Orlov - Třemošná, která nyní vede souběžně s 
modrou kolem sklaního útvaru Kazatelna s vyhlídkou, kterou navštívíme, na 
850 m vzdálené rozcestí Třemošná – vrchol, které se nachází na vrcholu 
Třemošné (779 m.n.m.). Zde se NS Orlov - Třemošná s modrou rozchází. 
My zahneme doprava a přejdeme na modrou. Ta nás zavede na 630 m 
vzdálené rozcestí se zelenou Nad Slaninou. Držíme se stále vpravo a dále 
pokračujeme po zelené (která cca prvních 100 m vede souběžně s modrou) 
přes vrcholy Ohrádka (747 m.n.m.) a Malá Ohrádka (734 m.n.m.) na 1,6 km 

vzálené rozcestí s cyklostezkou 8198 Roviny. Držíme se stále zelené až na 
2,4 km vzdálené rozcestí s modrou Pod Tokem. Zde zahneme doprava a 
přejdeme na modrou. Po nějakých 510 m dorazíme na rozcestí s červenou 
Seník pod Tokem. Zde zahneme doleva a přejdeme na červenou, která 
vede souběžně s NS Tok. Ta nás zavede na 2,3 km vzálený nejvyšší vrchol 
Brdů Tok (865 m.n.m.), kde se nachází stejnojmenné rozcestí se zelenou. 
Pokračujeme dále po červené, která vede souběžně s NS Tok. Po dalších 
1,4 km se červená s NS Tok rozchází. Zde odbočíme doprava a přejdeme 
na NS Tok. Po dalších 1,3 km se NS Tok napojuje na modrou. My se 
držíme vpravo a pokračujeme dále NS Tok, která nyní vede souběžně s 
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modrou. Po dalších 2,2 km se ocitneme na rozcestí modré s 
červenou Kamenné Schody. Zde odbočíme doleva a přejdeme na 
červenou. Ta nás zavede na 960 m vzdálené rozcestí se zelenou 
Schůdecká linie. Zde rovně po zelené, která vede souběžně s NS 
Klobouček, na 330 m vzdálený vrchol Klobouček (703 m.n.m.) s vyhlídkou. 
Poračujeme dále po zelené kolem studánek Jedlová a Smrková (ke kterým 
vedou krátké odbočky) na 2,1 km vzdálené rozcestí s červenou Zelená 
linie. Pokračujeme dále po zelené, která nyní vede souběžně nejen s NS 
Klobouček, ale i s červenou. Po dalších 1,3 km se ocitneme na rozcestí 
Obecnice, které se nachází přímo u Parkoviště u stadionu. Zde bude stát 

náš autobus.   

Trasa 2 (délka 16 km, převýšení 263 m): Vystoupíme na parkovišti Orlov a 
vydáme se po žluté, která vede souběžně s NS Orlov - Třemošná. Po 
nějakých 920 m dorazíme na rozcestí žluté s modrou Pod Malou 
Třemošnou. Zde odbočíme doleva a přejdeme na modrou, ke které se po 
nějakých 320 m připojuje NS Orlov - Třemošná. My se držíme stále modré, 
která vede kolem sklaního útvaru Kazatelna s vyhlídkou, kterou navštívíme, 
až na 860 m vzdálené rozcestí Třemošná – vrchol, které se nachází na 
vrcholu Třemošné (779 m.n.m.). Zde se modrá s  NS Orlov - Třemošná 
rozchází. My se přitom stále držíme modré. Ta nás zavede na 630 m 
vzdálené rozcestí se zelenou Nad Slaninou. Držíme se stále vpravo a dále 
pokračujeme po zelené (která cca prvních 100 m vede souběžně s modrou) 
přes vrcholy Ohrádka (747 m.n.m.) a Malá Ohrádka (734 m.n.m.) na 1,6 km 
vzálené rozcestí s cyklostezkou 8198 Roviny. Držíme se stále zelené až na 
2,4 km vzdálené rozcestí s modrou Pod Tokem. Zde zahneme doleva a 
držíme se stále zelené, která nyní vede souběžně s modrou. Po dalších 
730 m se ocitnem na rozcestí zelené, modré a žluté U Šraňků. Odbočíme 
doprava a držíme se stále zelené. Ta nás zavede na 2,1 km vzdálený 
nejvyšší vrchol Brdů Tok (865 m.n.m.), kde se nachází stejnojmenné 
rozcestí zelené s červenou. Zde se otočíme o 180° a pokračujeme dále po 
červené, která prvních 134 m vede souběžně se zelenou (po které jsme 
dorazily na vrchol), až na 2,3 km vzálené rozcestí s modrou Seník pod 
Tokem. Zde odbočíme doleva a držíme se stále červené, která nyní vede 
souběžně s modrou. Po dalších 440 m se ocitnem na rozcestí Kamenné 
schody. Zde se modrá s červenou rozchází. My odbočíme vpravo a 
přejdeme na červenou. Ta nás zavede na 960 m vzdálené rozcestí se 
zelenou Schůdecká linie. Zde rovně po zelené, která vede souběžně s NS 
Klobouček, na 330 m vzdálený vrchol Klobouček (703 m.n.m.) s vyhlídkou. 
Pokračujeme dále po zelené kolem studánek Jedlová a Smrková (ke 
kterým vedou krátké odbočky) na 2,1 km vzdálené rozcestí s červenou 
Zelená linie. Pokračujeme dále po zelené, která nyní vede souběžně nejen 
s NS Klobouček, ale i s červenou. Po dalších 1,3 km se ocitneme na 
rozcestí Obecnice, které se nachází přímo u Parkoviště u stadionu. Zde 
bude stát náš autobus. 
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Trasa 3 (délka 12 km, převýšení 217 m): Vystoupíme na parkovišti Orlov a 
vydáme se po žluté, která vede souběžně s NS Orlov - Třemošná. Po 
nějakých 920 m dorazíme na rozcestí žluté s modrou Pod Malou 
Třemošnou. Zde odbočíme doleva a přejdeme na modrou, ke které se po 
nějakých 320 m připojuje NS Orlov - Třemošná. My se držíme stále modré, 
která vede kolem sklaního útvaru Kazatelna s vyhlídkou, kterou navštívíme, 
až na 860 m vzdálené rozcestí Třemošná – vrchol, které se nachází na 
vrcholu Třemošné (779 m.n.m.). Zde se modrá s  NS Orlov - Třemošná 
rozchází. My se přitom stále držíme modré. Ta nás zavede na 630 m 
vzdálené rozcestí se zelenou Nad Slaninou. Držíme se stále vpravo a dále 
pokračujeme po zelené (která cca prvních 100 m vede souběžně s modrou) 
přes vrcholy Ohrádka (747 m.n.m.) a Malá Ohrádka (734 m.n.m.) na 1,6 km 
vzálené rozcestí s cyklostezkou 8198 Roviny. Držíme se stále zelené až na 
2,4 km vzdálené rozcestí s modrou Pod Tokem. Zde zahneme doprava a 
přejdeme na modrou. Po nějakých 510 m dorazíme na rozcestí s červenou 
Seník pod Tokem. Pokračujeme rovně po modré, která nyní vede 
souběžně s červenou a NS Tok. Po dalších 440 m se ocitnem na rozcestí 
Kamenné schody. Zde se modrá s červenou rozchází. My odbočíme 
vpravo a přejdeme na červenou. Ta nás zavede na 960 m vzdálené rozcestí 
se zelenou Schůdecká linie. Zde rovně po zelené, která vede souběžně s 

NS Klobouček, na 330 m vzdálený vrchol Klobouček (703 m.n.m.) 
s vyhlídkou. Pokračujeme dále po zelené kolem studánek Jedlová a 
Smrková (ke kterým vedou krátké odbočky) na 2,1 km vzdálené rozcestí s 
červenou Zelená linie. Pokračujeme dále po zelené, která nyní vede 
souběžně nejen s NS Klobouček, ale i s červenou. Po dalších 1,3 km se 
ocitneme na rozcestí Obecnice, které se nachází přímo u Parkoviště u 
stadionu. Zde bude stát náš autobus. 

Mapa: Edice zelených map KČT č.34 Brdy a Rokycansko 

Možnosti občerstvení: pouze v závěru v obci Obecnice (Letní restaurace 

Rezervace) 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 

Cena: dospělí členové 150 kč, děti členové 70 kč, dospělí nečlenové 250 kč, 

děti nečlenové 100 kč 

 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
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Vlastivědně - poznávací text 
 
 
[1] – Brdy – Brdy (německy Brdywald) jsou členitá vrchovina ve středních 

Čechách. Je to geomorfologický podcelek širšího celku Brdská vrchovina, 
který celý (tedy i s Hřebeny a Příbramskou pahorkatinou) rovněž bývá 
nazýván Brdy. V užším významu se za Brdy označují pouze Střední Brdy a 
Jižní Brdy. Nejvyšším bodem je Tok s 865 m n. m., jenž je současně 
nejvyšším přirozeným vrcholem středních Čech. Na jen o málo nižším 
vrcholu Praha (862 m n. m.) stojí 60 m vysoká věž meteoradaru ČHMÚ, jejíž 
vrchol je nejvyšším (umělým) bodem Brd. Název Brdy pochází od slova 
brdo, což znamená buď zalesněný kopec, skalnatý útes nebo skalku ve 
tvaru tkalcovského hřebene. Střední Brdy v minulosti pokrýval vojenský 
výcvikový prostor, který byl pro veřejnost nepřístupný. V roce 2016 vojenský 
újezd Brdy zanikl a na jeho místě vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy. Na 
velké části středních Brd musela proběhnout pyrotechnická asanace, tedy 
čištění oblasti od nevybuchlé vojenské munice. Asanace skončila v roce 
2017 a pročištěné oblasti jsou zpřístupněny veřejnosti nově vyznačenými 
pěšími i cyklo trasami. Přesto některé oblasti, jako dopadové plochy (vysoké 
množství nevybuchlé munice) a těžko přístupná místa nešla vyčistit a je do 

nich trvalý zákaz vstupu. Zpřístupňování vojenského újezdu Brdy začalo již v 
roce 2007. Jeho okrajové části byly o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích vždy od 7 do 21 hodin na základě výnosu přednosty újezdního 
úřadu přístupné pro pěší a cyklistickou veřejnost v režimu takzvaného 
dočasného zpřístupnění II. kategorie. Slavnostní otevření proběhlo 7. dubna 
2007. Klub českých turistů zde následně vyznačil nové cyklotrasy a turistické 
značené cesty, které vedou např. na vrchol Třemošná a ke zřícenině hradu 
Valdek. 

[2] – Orlov – Orlov je místní část města Příbrami, která se nachází na jeho 
západním okraji. Katastrální území Orlov zaujímá rozlohu 305,62 ha a v roce 
2011 zde trvale žilo 277 obyvatel. Orlov přímo sousedí s bývalým vojenským 
újezdem Brdy. Nachází se v 
nadmořské výšce 600–650 
m a je tak nejvýše 
položenou částí města. 

[3] – Třemošná – 
Třemošná je vrch v Brdech 
nad městem Příbram. Nad 
okolní terén vystupuje jako 
protáhlý hřbet se strmými 
bočními svahy, který se od 
severovýchodu jeví jako 
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špičatá homole. Třemošná je významnou krajinnou dominantou okresu 
Příbram. Vlastní hřbet je tvořen několika vrcholy: Malá Třemošná, hlavní 
vrchol Velká Třemošná, Ohrádka a Malá Ohrádka. 

[4] – Kazatelna – Skalní útvar Kazatelna se nachází pod vrcholem 

Třemošné. Z této vyhlídky lze spatřit jako na dlani obec Orlov, město 
Příbram s dominující částí Březových Hor, dále část Povltaví a 
Benešovska. Za dobré viditelnosti pak lze z Kazatelny spatřit chladící věže 
Jaderné elektrárny Temelín a šumavské vrcholy Kleť a Boubín. 

[5] – Tok – Tok je nejvyšší 
vrchol pohoří Brdská 
vrchovina a zároveň 
Středočeského kraje. S 
nadmořskou výškou 865,3 
metrů je nejvyšší z tzv. 
Brdských osmistovek. Na 
východním úbočí Toku se 
nachází někdejší 
dopadová plocha vojenské 
střelnice zřízené v roce 
1931. Kopec ležel do 31. 
prosince 2015 ve 
vojenském újezdu Brdy, nyní se nachází v chráněné krajinné oblasti Brdy. 
Vrcholem prochází hranice dopadové plochy, kolem které vede široký 
protipožární příkop, jehož úkolem bylo zabránit rozšíření častých požárů, 
vzniklých v důsledku ostřelování dělostřeleckou municí. Veřejnosti byl 
nepřístupný, přesto byl a je poměrně často navštěvovaný, jak se lze 
přesvědčit ve vrcholové knize. V současnosti vede přes vrchol červeně 
značená turistická trasa z Obecnice a začíná na něm zeleně značená trasa 
do Příbrami. 

[6] – Klobouček – Klobouček je vrch nacházející se na katastrálním území 
Obecnice v Brdech. Vrchol se nachází ve výšce 703,7 m n. m. a je přístupný 
po zelené turistické značce z Obecnice a Lesnické naučné značce 

Klobouček. Vrchol je ryze 
zalesněný, atraktivitu Kloboučku 
však posilují slepencové skály, 
divoce oddělené, až bizarní 
rozeklané skalní útvary, mezi nimiž 
nechybí ani náznaky oddělených, 
samostatných skalních věží (tzv. 
mrazové sruby). Skály jsou místy 
vysoké až 15 m, většina jich však 
není větší než 8-10m. Místy vede 
řada historických i moderních 
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lezeckých cest, zajištěných fixním jištěním (staré skoby, moderní nýty). Pod 
skalami leží suťové balvanové pole, se zbytky původního, 
divokého brdského porostu. 

[7] – Obecnice – Obecnice (někdy též nazývána Bečánov) je obec ležící ve 

Středočeském kraji v okrese Příbram při okraji CHKO Brdy, asi šest 
kilometrů severozápadně od Příbrami. V obci žije přibližně 1 300 obyvatel. 
První písemná zmínka o Obecnici pochází z roku 1394, kdy vesnice patřila 
Zbraslavskému klášteru. Král Zikmund Lucemburský ji roku 1421 zastavil 
Janovi z Litně. Majitelé vesnice sídlili na tvrzi, která byla poprvé zmíněna již 
jako pustá roku 1544, kdy statek získali Bechyňové z Lažan, a připojili ho ke 
svému pičínskému panství. V roce 1950 byla značná část katastrálního 
území obce začleněna do tehdy vytvořeného vojenského újezdu Brdy. 
Téhož roku se dosavadní část Žernová stala součástí nové obce Láz. V 
souvislosti se zánikem vojenského újezdu Brdy bylo k 1. lednu 2016 k obci 
připojeno katastrální území Obecnice v Brdech, které vzniklo k 10. únoru 
2014. Toto území má rozlohu 45,999 km². 
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