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Brdy 1 
sobota 22. května 2021 

 
 
 
 

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

Trasa autobusu:  Pardubice – Praha – Dobříš – autobusová zastávka Na 
Hradci (zde vystoupí 1. skupina) – Hostomice – rozcestí Velká Baba (zde 
vystoupí 2. skupina) – Hostomice – Běštín (zde vystoupí 3. skupina) 

Délka trasy: 169 km (doba jízdy 1 h 52 min) k autobusové zastávce Dobříš, 
Na Hradci + 10 km (doba jízdy 11 min) k rozcestí Velká Baba + 7 km (doba 
jízdy 9 min) do Běštína  

Plánovaný odjezd autobusu:  v 17:30 (z parkoviště na náměstí 
v Lochovicích) 

Zpáteční trasa autobusu:  Lochovice – Zdice – Beroun – Pardubice (délka 
trasy 170 km, doba jízdy 1 h a 47 min) 

Turista musí cestovat autobusem s ochranou dýchacích cest. 
Přihlášený turista se účastní výletu na vlastní nebezpečí. 

 
 

Trasa 1 (délka 20 km, převýšení 385 m): Vystoupíme na autobusové 
zastávce Dobříš - Na Hradci a vydáme se po červené. Po nějakých 1,4 km 
dorazíme na rozcestí Pod Studeným vrchem s cca 800 m dlouhou 
odbočkou na vrchol Studeného vrchu, na kterém se nachází stejnomenná 
kamenná rozhledna. Vystoupáme na Studený vrch (660 m.n.m.), 
navštívíme rozhlednu a poté se vrátíme zpět na rozcestí Pod Studeným 
vrchem. Poté pokračujeme dále po červené. Po dalších 1,6 km dorazíme 
na rozcestí se žžlluuttoouu Kuchyňka - sedlo. Pokračujeme dále po červené 
přes vrcholy Kuchyňka (636 m.n.m.), na jehož svahu se nachází 
stejnomenná přírodní rezervace, a Malý vrch (628 m.n.m.). Po dalších 2,9 
km dorazíme na rozcestí se zelenou Pod Malým vrchem. Zde odbočíme 
doprava a pokračujeme dále po červené na 2,4 km vzdálené rozcestí 
Komorsko. Pozor, zde se červená rozděluje! My pokračujeme po té 
červené, která odbočuje vpravo. Po ní po necelých 700 m dorazíme na 
rozcestí s modrou Nad Křižatkami. Pokračujeme dále po červené, která 
nyní vede souběžně s modrou na 800 m vzdálené rozcestí se zelenou 
Křižatky. My se držíme stále červené. Po dalších 1,4 km se ocitneme na 
rozcestí Klínek. Pokračujeme stále po červené na 630 m vzdálené rozcestí 
s modrou Viklan. Držíme se stále červené. Po dalších 700 m se ocitneme 
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na rozcestí se zelenou Plešivecké sedlo. Pokračujeme dále po červené, 
která nyní vede souběžně se zelenou, na 630 m vzdálené rozcestí Plešivec 
s vyhlídkou Čertova kazatelna. Pokračujeme po červené kolem vyhlídky 
Fabiánova zahrádka na 1 km vzdálené rozcestí s modrou Plešivecký 
hřeben. Zde odbočíme doleva a držíme se stále červené. Po dalších 2,2 km 
se ocitneme na rozcestí se žžlluuttoouu Lhotka. Pozor, zde se červená opět 
rozděluje! My pokračujeme po červené, která vede rovně (ne té, co 
odbočuje doleva). Ta nás zavede na rozcestí s modrou a zelenou 
Lochovice – žst. Zde přejdeme na modrou, která vede souběžně se 
zelenou. Po dalších 600 m dorazíme na parkoviště na lochovickém náměstí. 
Zde výlet končí. 

Trasa 2 (délka 14 km, převýšení 275 m): Vystoupíme na rozcestí modré 
se žžlluuttoouu Velká Baba. Nejprve se vydáme doleva po modré. Po nějakých 
100 m dorazíme na rozcestí Velká Baba – vyhl., odb. s cca 580 m 
dlouhou odbočkou k vrcholu Velká Baba (615 m.n.m.) a skalnímu útvaru 
Fabiánovo lože. Vystoupáme na Velkou Babu, prohlédneme si Fabiánovo 
lože a vrátíme se zpět na rozcestí se žžlluuttoouu Velká Baba, tj. na místo 
příjezdu. Poté přejdeme silnici a pokračujeme dále po modré, která nyní 
vede souběžně se žžlluuttoouu. Po nějakých 160 m se modrá se žžlluuttoouu rozchází. 
My odbočíme doleva a držíme se modré. Ta nás po 2,4 km zavede na 
rozcestí s červenou Nad Křižatkami. Zde odbočíme doprava a držíme se 
stále modré, která nyní vede souběžně s červenou. Po 800 m se ocitneme 
na rozcestí se zelenou Křižatky. Dále pokračujeme po červené. Po dalších 
1,4 km dorazíme na rozcestí Klínek. Pokračujeme stále po červené na 630 
m vzdálené rozcestí s modrou Viklan. Držíme se stále červené. Po dalších 
700 m se ocitneme na rozcestí se zelenou Plešivecké sedlo. Pokračujeme 
dále po červené, která nyní vede souběžně se zelenou, na 630 m vzdálené 
rozcestí Plešivec s vyhlídkou Čertova kazatelna. Pokračujeme po červené 
kolem vyhlídky Fabiánova zahrádka na 1 km vzdálené rozcestí s 
modrou Plešivecký hřeben. Zde odbočíme doleva a držíme se stále 
červené. Po dalších 2,2 km se ocitneme na rozcestí se žžlluuttoouu Lhotka. 
Pozor, zde se červená rozděluje! My pokračujeme po červené, která vede 
rovně (ne té, co odbočuje doleva). Ta nás zavede na rozcestí s modrou a 
zelenou Lochovice – žst. Zde přejdeme na modrou, která vede souběžně 
se zelenou. Po dalších 600 m dorazíme na parkoviště na lochovickém 
náměstí. Zde výlet končí. 

Trasa 3 (délka 10 km, převýšení 257 m): Vystoupíme na autobusové 
zastávce v obci Běštín, která se nachází u stejnomenného rozcestí, a 
vydáme se po žžlluuttéé na 1,6 km vzdálené rozcestí s modrou Bezdědičky. 
Zde odbočíme doleva a přejdeme na modrou, která nás zaveden na 1,1 km 
vzdálené rozcestí červenou k Viklan. Přibližně 280 m před zmíněným 
rozcestím se nachází odbočka k Viklanu, který si prohlédneme. Poté 
odbočíme doprava a přejdeme na červenou. Po dalších 700 m se ocitneme 
na rozcestí se zelenou Plešivecké sedlo. Pokračujeme dále po červené, 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/


KČT Slovan Pardubice strana 3 (celkem 9) www.kct-slovan-pardubice.info 

70 let nepřetržité činnosti  1951 - 2021 

která nyní vede souběžně se zelenou, na 630 m vzdálené rozcestí Plešivec 
s vyhlídkou Čertova kazatelna. Pokračujeme po červené kolem vyhlídky 
Fabiánova zahrádka na 1 km vzdálené rozcestí s modrou Plešivecký 
hřeben. Zde odbočíme doleva a držíme se stále červené. Po dalších 2,2 km 
se ocitneme na rozcestí se žžlluuttoouu Lhotka. Pozor, zde se červená rozděluje! 
My pokračujeme po červené, která vede rovně (ne té, co odbočuje doleva). 
Ta nás zavede na rozcestí s modrou a zelenou Lochovice – žst. Zde 
přejdeme na modrou, která vede souběžně se zelenou. Po dalších 600 m 
dorazíme na parkoviště na lochovickém náměstí. Zde výlet končí. 

Mapa: Edice zelených map KČT č.38 Hřebeny a Slapská přehrada 

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) 

 

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 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:egova@seznam.cz


KČT Slovan Pardubice strana 4 (celkem 9) www.kct-slovan-pardubice.info 

70 let nepřetržité činnosti  1951 - 2021 

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] – Studený vrch – Studený vrch, dosahující nadmořské výšky 660 metrů, 
je nejvyšší horou pohoří Hřebeny podle geomorfologického členění. V širším 
vymezení Hřebenů je Studený vrch až druhý a nejvyšší horou je Písek, který 
ale podle geomorfologického členění patří do Brd. Na jeho vrcholu se 
nachází kamenná rozhledna. Originální účel této věže, která byla postavena 
v roce 1940, bylo trigonometrické měření. Jako turistická rozhledna funguje 
až od roku 2004. Z vyhlídkové plošiny, která se nachází ve výšce 16,5 metrů 
nad zemí, můžete mezi vzrostlými stromy zahlédnout vrcholky Šumavy, 
Krušných hor nebo Českého středohoří, ale také Ještěd nebo Sněžku. 
Nejdříve je ale třeba vystoupat 81 schodů. 

 

[3] – Kuchyňka – Kuchyňka je lesnatý vrch v Brdské vrchovině, vysoký 636 
m n. m. Nachází se asi 4 km jižně od města Hostomice pod Brdy, 6 km 
západně od města Dobříš a necelé 3 km západně od nejvyššího vrcholu 
severozápadních Brd Písky. Celá vrcholová partie hory byla v roce 1933 
prohlášena chráněným územím coby přírodní rezervace Kuchyňka s 
původní rozlohou 10 ha a poté v roce 1989 rozšířena na 21,18 ha. 
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Zachovaly se zde zbytky původních suťových lesních porostů, s výskytem 
vzácné flóry a fauny. 

[4] – Velká Baba – Velká Baba je lesnatý kopec v Brdské vrchovině, vysoký 
614,5 m n. m. Nachází se zhruba 3 km jižně od města Hostomice pod Brdy. 
Velká Baba je opředena mnoha pověstmi o Fabiánovi, podle nichž zde měl 
hrad, po němž zde zůstalo tzv. Fabiánovo lože. Podle pověsti ho nechala 
zmizet Fabiánova zavržená milenka i s obyvateli. 

 

[5] – Fabiánovo lože – Fabiánovo lože jsou dvě skalky opřené o sebe svými 
vršky, takže v dolní části je vytvořen úzký průchod. Podle pověsti tady stával 
hrad vládce Brd - ducha Fabiána. 

[6] – Běštín – Obec Běštín leží v 
okrese Beroun, kraj Středočeský. 
Žije zde 326 obyvatel. Ve 
vzdálenosti 9 km severozápadně 
leží město Hořovice, 11 km 
východně město Dobříš, 14 km 
jižně město Příbram a 18 km 
severně město Beroun. 

[7] – Plešivec – Plešivec, 
dosahující nadmořské výšky 654 
metrů, je velmi výrazný vrch s 
dobrými rozhledovými možnostmi 
zejména na západ - do oblasti tzv. 
Středních Brd (kde se nalézá 
Chráněná krajinná oblast Brdy, 
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dříve Vojenský újezd Brdy), ale z několika míst i k severovýchodu, do oblasti 
Českého krasu a na Hřebeny. Na vrcholu se nacházelo rozsáhlé (57 ha) 
plešivecké hradiště z pozdní doby bronzové, jedno z největších v Čechách, 
jehož zbytky se zde na několika místech ještě dochovaly. Nejvýznamnějšími 
rozhledovými body jsou Čertova kazatelna v blízkosti vrcholu, Malá skála a 
Krkavčí skály v jeho jihovýchodních svazích. Plešivec je znám a populární 
mezi trampy, kteří si v jeho svazích vybudovali několik osad. Některé zdejší 
místní názvy (např. Fabiánova zahrada) připomínají ducha a pána Brd, 
Fabiána, který však má mít své hlavní sídlo na Velké Babě (614 m). 
Zajímavými místy jsou: tzv. Smaragdové jezírko v SV svazích, nedaleko 
obce Lhotka, vzniklé zatopením malého lomu a Plešivecký viklan, k němuž 
vede značená odbočka. Většina zajímavých míst je zpřístupněna turistickým 
značením, samotný vrchol je však skrytý v lese, červená a zelená turistická 
značka jej těsně míjejí. 

  

[8] – Lochovice – Lochovice je obec ve Středočeském kraji, okrese Beroun, 
asi 15 km jihozápadně od Berouna a 7 km východně od města Hořovice. Žije 
zde přibližně 1 300 obyvatel. Leží v údolí Litavky. V obci se stýkají železniční 
tratě Zdice – Protivín a Zadní Třebaň – Lochovice. 
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Start skupiny 1 

Start skupiny 2 

Start skupiny 2 
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