
a) Cyklistické výlety 

 

C 1    Příbram – Strašice a zpět přes Padrť a Prahu  

Charakteristika: trekové kolo 

Náročnost: střední až těžší 

Délka: 44 km 

Výškový profil: viz obrázek 

Klíčová místa: 

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Pod Obecnickým sedlem, rozc. 49.6816947N, 13.9103986E 690m 

2 Bor, traumabod č.20 49.6884281N, 13.8526669E 750m 

3 Trojhran 49.6816089N, 13.8289978E 650m 

4 Tři trubky,zámeček, traumabod č.39 49.7045075N, 13.7916411E 545m 

5 Strašice – Huť, rozc. 49.7243203N, 13.7604203E 493m 

6 Bahna, rozc. 49.7036333N, 13.7421597E 580m 

7 Padrť, traumabod č.30 49.6612947N, 13.7615189E 635m 

8  Přední Záběhlá, rozc. 49.6601425N, 13.7866953E 694m 

9 Sedlo Na Rovinách, traumabod č.23 49.6672119N, 13.8105775E 778m 

10 U obrázku, rozc., traumabod č.21 49.6528356N, 13.8563897E 770m 

11 Rozc. Andělská/Havelská 49.6531692N, 13.8607028E 757m 

12 Skelná Huť, traumabod č.16 49.6700861N, 13.8793431E 715m 

13 Láz – obec, rozc. 49.6543083N, 13.9134994E 593m 

14 Nad Lázem, rozc. 49.6588783N, 13.9158811E 619m 

15 Rozc. na Prokopské 49.6668717N, 13.9253975E 605m 

 

Trasa: Z Příbrami-Kozičína (MHD, parkoviště, občerstvení) jedeme po Slaninské cestě kolem Pilské 
nádrže na rozc. Pod Obecnickým sedlem (1). Pokračujeme spolu se zelenou po Obecnické cestě 
vlevo, vystoupáme do Borského sedla a klesneme na Bor (2). Opustíme zelenou a po silničce 
s několika serpentinami klesáme na rozc. Trojhran (3) na soutoku Třítrubeckého a Voložného potoka. 
Po Turkové cestě jedeme podle Třítrubeckého potoka kolem zámečku Tři Trubky (4), Ameriky, od 
Hájkova mostu spolu s CT č. 2252 do Strašic – Hutě (5). Zde zahneme vlevo a kolem ČOV 
stoupáme po silničce k východnímu okraji střelnice Přední Bahna, na rozc. (6). Stále po stejné cestě 
bez odbočování pak pokračujeme až na Padrťské pláně a k hrázi Dolejšího rybníka, kde stávala obec 
Padrť (7). Přejedeme po hrázi a vystoupáme alejí na bývalou Přední Záběhlou (8). Na rozcestí se 
vydáme vlevo vzhůru po částečně dlážděné a asfaltované cestě do sedla Na Rovinách (9). 
Odbočíme vpravo a dál stoupáme až k meteoradaru na hoře Praha a dál již po rovinatém hřebeni a 
Tocké cestě (doporučujeme krátce a pěšky odbočit na Vyhlídku pod Malým Tokem) sjedeme na 
Borskou cestu, uhneme vpravo a brzy jsme na rozc. U obrázku (10) s CT č. 8190. Jedeme po ní 
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krátce vlevo a hned na dalším rozcestí (11) odbočíme na Havelskou cestu a kolem pramenů 
Litavky s ní a s cestou Brdeckou traverzujeme východní svahy Hradiště (841m) a jižní svahy Brdců 
(839m) až na Skelnou Huť (12). Zde odbočíme vpravo a po Perkanské cestě sjíždíme do Lázu 
k odbočce (13) krátce za občerstvením, kde zahneme ostře vlevo a postupně jedeme vzhůru na 
další rozcestí – Nad Lázem (14). Odbočíme vlevo a mírným stoupáním a pak již téměř po rovině 
jedeme k rozc. na Prokopské cestě (15), a po pohodlné cestě již dorazíme zpět do Kozičína. Lesní 
cesty: Slaninská, Obecnická, Turková, Tocká, Borská, Andělská, Havelská, Brdecká, Perkanská. 
V úseku Praha – U Obrázku vede po hlavním hřebeni. 

Zajímavosti na cestě: 

Pilská nádrž (673m): Heslo str.  

Borské sedlo (790m): Heslo str. 

Bor (750m): Heslo str.  

Tři trubky (545m): Heslo str.  

Strašice (510m): Heslo str.  

Bahna: Heslo str.  

Padrťské rybníky: Heslo str.  

Padrťské pláně: Heslo str.  

Padrť (635m): Heslo str.  

Záběhlá (693m): Heslo str. 

Sedlo Na Rovinách (778m): Heslo str.  

Praha (863m): Heslo str.  

Vyhlídka pod Malým Tokem (822m): Heslo str. 

Prameny Litavky: Několik zdrojnic ve výškách od cca 800m po 740m vytváří nejvýznamnější vodoteč 
Brd – Litavku. Nejsnazší přístup je k nejvydatnějšímu zdroji pod Havelskou cestou, který leží v cca 
745m.  Litavka je 54 km dlouhá a vlévá se v Berouně do Berounky. 

Skelná Huť (715m): Heslo str. 

 Nádrž Láz (643m): Heslo str.  

Láz (590m): Heslo str.  

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Bor, Tři trubky, Padrť, Praha, Skelná Huť 

 

 

C 2    Srdcem Brd 

Charakteristika: horské kolo 

Náročnost: střední až těžká 

Délka: 26,5 km 
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Výškový profil: viz obrázek 

Klíčová místa:  

Čís. Název GPS Nadm.v. 

1 Obrázecká cesta 49.7136144N, 13.9106228E 618m 

2 Káňská cesta 49.6902161N, 13.9005806E 769m 

3 Carvánka, traumabod č.15 49.7024464N, 13.8728200E 851m 

4 Tok, vrchol 49.7042781N, 13.8766178E 865m 

5 Houpák, vrchol 49.7255614N, 13.8675414E 794m 

6 Křižovatka U Bártova dubu 49.7125067N, 13.8584003E 770m 

7 Bor, traumabod č.20 49.6884275N, 13.8525853E 750m 

8 Borské sedlo 49.6849986N, 13.8659106E 790m 

9 Pilská nádrž – rozc. Pod Obecn.sedlem 49.6785428N, 13.9124092E 671m 

10 Obecnické sedlo (Roviny), traumabod č.17 49.6844711N, 13.9172586E 719m 

 

Trasa: Z návse v Obecnici (parkoviště, bus, obchod, restaurace, ubytování) projedeme spolu 
s červenou značkou celou Kloboučeckou cestu až na rozc. na Obrázecké (1), zahneme na ni vlevo 
a vystoupáme na mělké Kloboučecké sedlo. Těsně pod ním nás opustí červená a my pokračujeme po 
Obrázecké cestě (ze sedla možno snadno dosáhnout vrcholu Kloboučku – vlevo) kolem odbočky 
k Seníku pod Tokem do velké zatáčky, Obrázeckou vystřídá Buršovská cesta, mostkem přejedeme 
horní tok Albrechtského potoka a vystoupáme (už spolu se zelenou) k rozc. s Káňskou cestou (2). 
Odbočíme na ni vpravo a příjemnou jízdou brzy dorazíme na rozc. s Čihadelskou cestou. Uhneme 
na ni vpravo a dál stoupáme přes lokalitu U Šraňku nedaleko Požárního průseku a dál jedeme až na 
Carvánku (3) s loveckou chatou, odpočívadlem a studánkou. Tady zahneme vpravo k Požárnímu 
příkopu, na něm hned vlevo ještě cca 150m a jsme na vrcholu Toku (4). Od něj dál pokračujeme 
Požárním příkopem kolem Velké louže ještě 730m.  Dorazíme na křížení cest a my se dáme tou 
méně výraznou vlevo a zakrátko jsme na cestě Dřevěnka. Uhneme na ni doprava a pokračujeme 
až do sedla Dlouhý kámen (822m) na cestě Alianka. Na ni uhneme vpravo a hned po 50m z ní 
sjedeme vlevo na cestu Travnatou, projedeme kolem vrcholu Dlouhého kamene a klesneme na CP 
Jordán a na rozhled z vrcholu Houpák (5). Pravděpodobně si nenecháme ujít ani návštěvu bunkru 
Benešák nedaleko pod vrcholem – návrat stejnou cestou. Od vrcholu Houpáku se vrátíme zpět 220m 
na rozcestí a uhneme vpravo na příjemnou cestu požárním příkopem kolem CP Jordán, která nás 
dovede na asfaltovou Jedlinskou cestu. Odbočíme na ni vlevo, vystoupáme několik metrů do 
sedélka a klesneme na křiž. U Bártova dubu (6) na cestě Aliance. Nyní nás čeká Hořovská cesta, 
která nás provede západními svahy Toku, traverzuje obě údolní větve potoka Rezerva a místy nabízí 
z mýtin nádherné výhledy. Přes hřeben Koruny nás pak dovede na Bor (7) s pěknými loukami a 
nádržkou. Tady uhneme vlevo po zelené značce a vystoupáme do Borského sedla (8) a sjíždíme 
dál po Obecnické cestě kolem Pilské nádrže (Rozc. Pod Obecnickým sedlem – bod 9) a už 
společně s CT č. 8198 vystoupáme na Obecnické sedlo (10). Nyní nás už čeká jen dlouhý sjezd po 
Obecnické cestě do místa startu.  

Jede se po komunikacích různých typů, významná část i po asfaltových (Klobouček – Káňská a od 
Jedlinské až do cíle). Cca polovina je vedena po tur.značkách (červená, zelená). Lesní cesty: 
Kloboučecká, Obrázecká, Buršovská, Káňská, Čihadelská, Požární příkop, Dřevěnka, Travnatá, 
Jedlinská, Hořovská, Obecnická.  
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Zajímavosti na cestě: 

Klobouček (704m): Heslo str.  

Carvánka (850m): Heslo str.  

Tok (865m): Heslo str. 

Houpák (794m): Heslo (Jordán-Houpák) str.  

Bor (750m): Heslo str.  

Borské sedlo (790m): Heslo str.  

Pilská nádrž (673m): Heslo str.  

Obecnické sedlo-Rovina (719m): Sedlo mezi masívy Toku a Třemošné, kterým prochází Obecnická 
cesta a po ní cyklotrasa č.8198. V sedle odpočívadlo a traumabod č.17. 

Obecnice (525m): Heslo str.  

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Klobouček, Carvánka, Houpák, Bor, Pilská VN 

 

 

C 3    Za jineckými trilobity 

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: střední 

Délka: 23 km 

Výškový profil: viz obrázek 

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v 

1 Podlesí, náves, CT 302 49.6901564N, 13.9818633E 498m 

2 Obecnice, náves, Traumabod č.13 49.7161908N, 13.9471019E 530m 

3 Drahlín, Traumabod č.12 49.7328847N, 13.9667400E 535m 

4 Bratkovice, rozc. 49.7416844N, 14.0000381E 444m 

5 Bílá Huť, rozc. s II/118 49.7700169N, 14.0066778E 396m 

6 Čenkov, rozc. s modrou TZ 49.7766575N, 14.0074194E 405m 

7 Křižatky, Bod záchrany PB 003 49.7888639N, 14.0121617E 496m 

8 Běřín, naučná stezka 49.7885867N, 13.9902750E 494m 

9 Jince, žel.stanice 49.7819922N, 13.9872708E 388m 
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Trasa: Z nádraží ČD v Příbrami jedeme do obce Podlesí (kolem OD Kaufland) a na návsi (1) se 
napojíme na CT č. 302. Spolu s ní jedeme vpravo do Obecnice (2), na Drahlín (3), do Bratkovic (4) 
a Dominikálních pasek, kde CT 302 opustíme a pokračujeme spolu s červenou značkou po 
příjemné cestě podle železniční tratě a posléze přes Litavku k hlavní silnici (II/118) na rozc. Bílá Huť 
(5). Stále po červené pak jedeme do Čenkova na rozc. s modrou a krátce za ním (200m) na dalším 
rozcestí (6) začneme lesní silničkou šikmo stoupat na rozcestí Křižatky (7). Kříží se tu červená, 
zelená a modrá značka, my zahneme po zelené vlevo, ale hned ji opustíme a jedeme vpravo po 
silničce do osady Běřín, kde se napojíme na naučnou stezku Z Jinec na Olymp Brd (8). 
V protisměru pak jedeme po naučné stezce přírodní památkou Stráň Vinice (trilobiti) na nádraží do 
Jinec (9), kde naše cesta končí.  

Vede převážně po asfaltových komunikacích. Využívá (Podlesí – Čenkov) cyklotrasy č.302. 
Vyhýbá se CHKO, vede na dohled Litavky. Kritický úsek: Přechod přes silnici II/118 na Bílé Huti 
(nutno po silnici cca 70m). Částečně vede také po tur.značce (červená, modrá, zelená), úsek 
z Běřína spolu s naučnou stezkou (Z Jinec na Olymp Brd). Lesní cesty v býv. vojenském újezdu 
nevyužívá. 

Zajímavosti na cestě: 

Obecnice (525m): Heslo str.  

Drahlín (550m): Obec leží 9 km severozápadně od Příbrami na úpatí vrchu Sádka (709m). Stávala 
zde opevněná tvrz z poč. 14. stol. V okolí se těžila železná ruda a také kaolinický jíl, využívaný 
v hutích. 

Litavka: Heslo str.  
 
Čenkov-Bílá Huť (402m): Rybník byl zřízen jako zásobárna vody pro hamr a později železnou huť. 
V ústí blízkého údolí V Zabitém proběhla v r. 1422 bitva mezi husity z Příbrami a Hanušem z Kolovrat 
(pomníček). V železárnách v blízkém Čenkově pracoval před II. sv. válkou pozdější jugoslávský 
prezident, Josip-Broz Tito. 
 
Křižatky (496m): Důležité rozcestí turistických cest v sedle severozápadně od vrchu Písek (691m). 
Červená TZ odtud vede do sedla Klínek nebo na Komorsko, zelená do Jinec a Běštína a modrá na 
rozcestí Velká Baba a údolím Chumavy do Hostomic p. B. 

Běřín (494m): Osada městysu Jince leží v malebné poloze na luční terase vysoko nad Litavkou a 
Jinci – nad Strání Vinice, chráněným územím (PP) s výskytem kambrických zkamenělin, hlavně 
trilobitů. V osadě několik roubených stavení. PP Vinice i Běřínem prochází naučná stezka Z Jinec na 
Olymp Brd. 

Stráň Vinice – PP: Chráněné území na příkré stráni nad pravým břehem Litavky s četnými nálezy 
kambrických zkamenělin, zejm. trilobitů, které zde studoval i Joachim Barrande. 

Jince (418m): Heslo str.  

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Litavka, Čenkov, trilobit, Jince 

 

 

C 4    Na Hrachoviště, Komárov a do Hořovic přes Valdek 

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: lehká 

Délka: 26,5 km 
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Výškový profil: viz obrázek 

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Křešín, náves 49.7998206N, 13.9464475E 460m 

2 Felbabka, traumabod č.2 49.8094378N, 13.9378153E 448m 

3 Liebusova nádržka 49.8064883N, 13.9250478E 427m 

4 Hořovice, nám. B. Němcové 49.8335197N, 13.9027492E 390m 

5 Komárov, nám.Míru 49.8064264N, 13.8581278E 398m 

6 Valdek – křiž, Na Hlíně 49.7732967N, 13.8985692E 550m 

7 Krejčovka, traumabod č.4 49.7807517N, 13.9144047E 592m 

8 Hrachoviště, rozc. 49.7876586N, 13.9051631E 545m 

9 Sýkorky 49.7894522N, 13.9297256E 519m 

 

Trasa: Z Jinec (nám. 1. Máje) po CT č. 302 do Křešína (1) – možná odb. k PP Na horách, a na 
Felbabku (2). Zde vlevo po lesní cestě přes býv. vojenské cvičiště k Liebusově nádržce (3), na rozc. 
vpravo do Podluh, tady opět vpravo po CT č. 0006 a vlevo po CTč.8244 do Hořovic na nám. B. 
Němcové (4). Z Hořovic po CT č. 3 do Komárova, nám. Míru (5), odtud nejprve po CT č. 0006 do 
Mrtníku a dále po stopě NS Okolím Komárova kolem Mrtnické skály a VN Záskalské do Neřežína a 
spolu se žlutou značkou na Valdek (odb. k zřícenině hradu) a na křižovatku Na Hlíně (6). Stále po 
žluté na rozc. Krejčovka (7) a na Hrachoviště-rozc. (8). Značku opustíme vpravo a jedeme na 
rozc. Sýkorky (9). Odtud znovu po žluté značce do Ohrazenice a dále po silničce zpět do místa 
startu. 

Zajímavosti na cestě: 

Jince (418m): Heslo str.  

Na horách (450m): Heslo str.  

Felbabka (436m): Nevelká obec v sedle mezi Podlužskou horou (490m) a Ostrým (539m) na silnici 
z Jinec do Hořovic. Dobré východisko do severní části CHKO Brdy. Nedaleko obce stával vojenský 
tábor, cvičiště a dělostřelecké palposty. 

Liebusova nádržka (427m): Heslo str. 

Hořovice (380m): Heslo str.  

 

Komárov (390m): Heslo str. 
 
Mrtnická skála (442m): Přes 20m vysoká skalní stěna nad Červeným potokem je severozápadním 
výběžkem Jedové hory (537m). Vrchol buližníkové skály zdobí železný kříž. Skála slouží i jako cvičný 
horolezecký terén. U cesty najdeme na skále cedulku, kam až sahala hladina Červeného potoka 
při katastrofální povodni v r. 1872.  
 
Nádrž Záskalská (449m): Heslo str.  

Valdek (569m): Heslo str. 
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Hrachoviště (530m): Heslo str. 

Sýkorky (519m): Lesní louka se známými dělostřeleckými palposty a s výskytem některých 
chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Na horách, Liebusova nádržka, Hořovice-Nový zámek, Valdek, VN Záskalská 

  

 

C 5   Přes Brdy, hory a doly  

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: lehká 

Délka: 21 km, resp. 19 km 

Výškový profil: viz obrázek    

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Křiž. CT 8190 a 2273 49.6455044N, 13.8891758E 648m 

2 Nepomuk, traumabod č.22 49.6459997N, 13.8374792E 690m 

3 U obrázku, traumabod č.21 49.6528956N, 13.8564742E 771m 

4 Křiž. Borská/Myší díra 49.6653133N, 13.8446725E 821m 

5 Bor, traumabod č.20 49.6884275N, 13.8525853E 750m 

6 Rozc. U Pilské studánky 49.6811992N, 13.9005483E 700m 

7 Rozc. Pod Obecnickým sedlem 49.6816992N, 13.9104189E 690m 

8 Pilská VN, rozc. Struhy 49.6785611N, 13.9124358E 670m 

 

Trasa: Z Lázu po CTč.8190 na Nepomuk, na rozc. s Andělskou cestou (1) – možné zkrácení trasy 
po Andělské (CT 8190) do bodu 3 U obrázku – na CT č. 2273 a dále do Nepomuku (2). Odtud 
stoupáme po cestě Planýrka na rozc. U obrázku (3), zde vlevo na Borskou cestu na rozc. s cestou 
Myší díra (4), dál po Borské až na Bor (5). Zde vpravo po zelené stoupáme na Borské sedlo 
(790m). Odtud už trvale klesáme (stále se zelenou) na rozc. U Pilské studánky (6) a Pod 
Obecnickým sedlem (7). Spolu se zelenou a modrou a CT č. 8198 vpravo k hrázi Pilské nádrže 
(8). Zde uhneme vpravo na LC Struhy a stále po CT 8198 zpět do Lázu. Lesní cesty:Planýrka, 
Borská, Obecnická, Struhy; v případě kratší varianty Andělská. Přerušovanou červenou je 
vyznačena kratší varianta, která využívá lesní cestu Andělská po cyklotrase 8190. (Od klíč. bodu č.1 
pokračuje rovnou k bodu č.3 (U obrázku). Tato trasa je dlouhá 19 km.) 

Zajímavosti na cestě: 

Láz (590m): Heslo str. 

Nepomuk (690m): Heslo str. 
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 Bouda U břízy (827m): Heslo str. 

Bor (750m): Heslo str. 

Borské sedlo (790m): Heslo str. 

Pilská nádrž (673m): Heslo str. 

Struhy:  Heslo str. 
 
Mapka výletu: obrázek 

Foto: Láz - roubenka, Bouda U břízy, Bor, Pilka – stud., Pilská nádrž 

 
 
 
C6    Na Prahu a do Třítrubeckého údolí 

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: obtížnější 

Délka: 22 km 

Výškový profil: viz obrázek    

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Křiž. CT 8190 a 2273 49.6455044N, 13.8891758E 648m 

2 U obrázku, traumabod č.21 49.6528956N, 13.8564742E 771m 

3 Rozc. Borská/Tocká 49.6552014N, 13.8545000E 780m 

4 Praha, traumabod č.24 49.6575167N, 13.8182958E 862m 

5 Sedlo Na Rovinách, traumabod č.23 49.6670586N, 13.8105925E 787m 

6 Trojhran 49.6816089N, 13.8289978E 650m 

7 Bor, traumabod č.20 49.6884275N, 13.8525853E 750m 

8 Na Páté (Borské sedlo, Bahenská LC) 49.6841981N, 13.8718378E 774m 

9 Nad Skelnou Hutí, rozc. 49.6739236N, 13.8838542E 727m 

10 Skelná Huť, traumabod č.16 49.6700861N, 13.8793431E 715m 

 

Trasa: Z obce Láz po CT č. 8190 na rozc. s CT 2273 (1), pokračujeme po 8190 vpravo na 
Andělskou cestu až na rozc. U obrázku (2), zahneme vpravo na Borskou a vzápětí na dalším 
rozcestí (3) vlevo na Tockou cestu. Na jejím vrcholu lze odbočit buď k vrcholu Malého Toku (844m) 
nebo na nádhernou Vyhlídku pod Malým Tokem (vpravo). Trasa pokračuje po Tocké přes sedlo U sv. 
Jana (odtud krátce se žlutou) až pod meteoradar ČHMÚ na vrchu Praha (4), po silničce klesne do 
sedla Na Rovinách (5) a dál vpravo po cestách Chundálecká a V Eisnerce až na Trojhran (6) na 
soutoku Třítrubeckého a Voložného potoka. Odtud už opět ostře stoupáme na Bor (7) a na Borské 
sedlo (790m). Teď už nás čeká jen klesání – nejprve k rozcestí s Bahenskou cestou Na Páté (8) a 
vpravo po  Bahenské až na Perkanskou cestu na rozc. Nad Skelnou Hutí (9). Zahneme vpravo a 
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přes Skelnou Huť (10) pokračujeme stále dolů po Perkanské cestě zpět do Lázu. Na jeho začátku (v 
Žernové) se napojíme na CT č. 8198.  

Vede po zpevněných a většinou asfaltových komunikacích. Větší část po schválených 
cyklotrasách, zbytek po cestách, kde se také cykloprovoz předpokládá. Část po turistické značce 
(žlutá, modrá, zelená). Lesní cesty: Andělská, Borská, Tocká, Chundálecká, Obecnická, Bahenská, 
Perkanská. 

Zajímavosti na cestě: 

Láz (590m): Heslo str. 

Vyhlídka pod Malým Tokem (822m): Heslo str. 

Sedlo U sv. Jana (822m): Heslo str. 

Čákova vyhlídka: Heslo str.  

Praha (863m): Heslo str. 

Sedlo Na Rovinách (778m): Heslo str. 

Býv. Bouda Eisnerka (656m; GPS: 49.6792789N, 13.8297822E): Asi 100m severně od křižovatky 
cest Chundálecká a Myší díra stávala pěkná strážní bouda Eisnerka. V zimě 2010 však do základů 
vyhořela. 

Bor (750m): Heslo str. 

Borské sedlo (790m): Heslo str. 

Skelná Huť (715m): Heslo str. 

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Praha, Na Rovinách-chlívek, Trojhran – soutok potoků, Skelná Huť 

 

 

C 7    Padrťskem na kole 

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: střední 

Délka: 22 km 

Výškový profil: viz obrázek               

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Stodůlky,rozc. 49.6830389N, 13.7484242E 634m 

2 Padrťský potok,rozc. 49.6898136N, 13.7723708E 600m 

3 Hříbeček,rozc., traumabod č.29 49.6797900N, 13.7773061E 659m 

4 Zadní Záběhlá 49.6726136N, 13.7745653E 655m 
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5 Padrť, traumabod č.30 49.6612947N, 13.7615189E 635m 

6 U Studánky,rozc. 49.6548194N, 13.7793231E 675m 

7 Hořejší Padrťský rybník 49.6478617N, 13.7557253E 638m 

8 Skála Marie Terezie, traumabod č.31 49.6541411N, 13.7391600E 681m 

9 Trokavec-Pančava 49.6529047N, 13.6971675E 590m 

 

Trasa: Velmi pohodlný výlet, vedený převážně po asfaltových komunikacích. Ze záchytného 
parkoviště na Kolvíně-Kreslovně vyrazíme po cestě Vlásenka, pokračujeme na cestu Josefka a 
vystoupáme do sedla Stodůlky (1). Stále po Josefce nyní už klesáme k mostu přes Padrťský potok 
(Klabavu) na rozcestí (2). Zde uhneme ostře vpravo na cestu Ke Hříbečku a po ní stoupáme 
k silnici a rozc. Hříbeček (3) s traumabodem. Uhneme vpravo po silnici a mírně klesáme na býv. 
Zadní Záběhlou (4). Zde uhneme vpravo po cestě V Budách, zpět k Padrťskému potoku, po mostě 
jej přejedeme pod rybníčkem Šindelkou a kolem něho pokračujeme na rozcestí, kde stávala obec 
Padrť (5), také s traumabodem. Uhneme vlevo na hráz Dolejšího Padrťského rybníka, přejedeme ji a 
stoupáme Záběhelskou alejí na rozcestí, kde se dáme po úzké asfaltce přes louku vpravo, až 
dojedeme na rozc. U Studánky (6). Uhneme vpravo a spolu s modrou značkou pokračujeme 
k Hořejšímu Padrťskému rybníku. Spojíme se s CT č. 2273, přejedeme hráz rybníka k chatě (7) a dál 
pokračujeme po 2273 kolem Skály Marie Terezie (8) a Okrouhlíku (možná odbočka k vyhlídce pod 
vrcholem – pouze pěšky) do Trokavce. Na křižovatce u restaurace v části Pančava (9) cyklotrasu 
opustíme vpravo a klesáme kolem hájovny (traumabod č. 34) ke Skořickému potoku a od něj 
vystoupáme zpět k parkovišti na Kolvíně. Mimo asfalt ve dvou případech: 1) LC Ke Hříbečku a 2) LC 
Studánecká a hráz Hořejšího rybníka. Částečně po tur. značce (červená, žlutá, modrá, zelená). 
Lesní cesty: Vlásenka, Josefka, Ke Hříbečku, V Budách, Studánská, Okrouhlická.  

Zajímavosti na cestě: 

Kolvín (655m): Heslo str. 

Padrťský potok (Klabava): Heslo str. 
 
Záběhlá (650m):  Heslo str. 
 
Padrťské pláně: Heslo str. 

Padrť (635m): Heslo str. 

Padrťské rybníky: Heslo str. 

Skála Marie Terezie (683m): Nedaleko rozcestí a traumabodu č. 31 vystupuje z terénu ostré 
buližníkové skalisko, cca 7 m vysoké, nazvané podle údajné podoby s někdejší rakouskou císařovnou, 
Skála Marie Terezie. Okolní hustý porost neumožňuje žádný výhled ani těm, kteří by snad na skálu 
vystoupili, útvar je však dobrým a známým orientačním bodem. 

Okrouhlík (707m): Heslo str. 

Trokavec (610m): Malá obec leží cca 5 km jihovýchodně od Mirošova. Je dobrým východiskem do 
oblasti Padrťských rybníků. Obec se stala známou svým odporem proti vybudování radaru americké 
protiraketové obrany, který měl stát na nedaleké kótě 718,8 (Břízkovci). 

Hrad Dršťka (530m): Heslo str. 

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Padrťský potok, Záběhlá, Hořejší Padrt.rybník, Skála M. Terezie, Palcíř  
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C  8    Na Bahna a Tři trubky z Mirošova 

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: střední 

Délka: 25,6 km 

Výškový profil: viz obrázek               

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Bahna 49.7069542N, 13.7437250E 561m 

2 Strašice-Huť,rozc. 49.7243244N, 13.7604403E 488m 

3 Strašice, Hájkův most, rozc., traumabod č.38 49.7188728N, 13.7675214E 500m 

4 Stodůlky,rozc. 49.6830389N, 13.7484242E 634m 

5 Kolvín – parkoviště, traumabod č.35 49.6713197N, 13.7191450E 585m 

6 Skořice 49.6777928N, 13.7052783E 552m 

 

Trasa: Z nádraží v Mirošově jedeme po CT č. 2154, 2251A (kolem Dvorského a Cihelského rybníka) 
a 2251. Na křižovatce pod Dubinou trasu 2251 opustíme a pokračujeme rovně, po Záborecké cestě, 
kterou nad Zadními Bahny opustíme a po silničce klesneme nejprve k Lednému potoku a 
následně vystoupáme k nádržce na horním cípu Předních Bahen (1). Stále po stejné silničce pak 
mírně klesáme kolem ČOV až do Strašic – Hutě (2). Uhneme na modrou a CT č. 2252 vpravo, 
jedeme k Hájkovu mostu (3). Zde 2252 opustíme a pokračujeme společně s modrou značkou po 
silničce na zámeček Tři Trubky. Za ním uhneme vpravo na lesní cestu Josefku a po ní, proti 
proudu Padrťského potoka, pokračujeme do sedla Stodůlky (4) a na křižovatku s cestou Vlásenka. 
Po Vlásence dojedeme k parkovišti na Kolvíně (5) a pokračujeme dolů do Skořice (6). Zde se 
napojíme na CT č. 2154 a spolu s ní se vrátíme do Mirošova. Projedeme kolem zámku a zakrátko 
jsme zpět na nádraží. Trasa je vedena výhradně po asfaltových komunikacích, místy po tur. značce 
(žlutá, modrá). Lesní cesty: Záborecká, Josefka, Vlásenka. 

Zajímavosti na cestě: 

Mirošov (450m): Heslo str. 

Bahna: Heslo str. 

Strašice (510m): Heslo str. 
 
Amerika (525m): Heslo str. 

Tři trubky (545m): Heslo str. 

Padrťský potok (Klabava): Heslo str. 
 
Kolvín (655m): Heslo str. 

Skořice (550m): Heslo str. 

Mapka výletu: obrázek 
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Foto: Dvorský ryb., Bahna, Tři trubky, Kolvín 

 

 

C 9     Hamernická cesta 

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: střední 

Délka: 32 km 

Výškový profil: viz obrázek                          

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Strašice, Hájkův most, rozc., traumabod č.38 49.7188728N, 13.7675214E 500m 

2 Tři trubky,zámeček, traumabod č.39 49.7044308N, 13.7916883E 545m 

3 Padrťský potok,rozc. 49.6898136N, 13.7723708E 600m 

4 Zadní Záběhlá 49.6726136N, 13.7745653E 655m 

5 Záběhelská alej,rozc. 49.6599964N, 13.7804294E 684m 

6 Hořejší Padrťský rybník 49.6478617N, 13.7557253E 638m 

7 Padrť, traumabod č.30 49.6612947N, 13.7615189E 635m 

8 Záborecká cesta, rozc. 49.6850547N, 13.7457861E 606m 

9 Pod Záborčím, rozc. 49.6938556N, 13.6974419E 525m 

 

Trasa: Z Dobřívu jedeme po CT č. 3 proti proudu Padrťského potoka (Klabavy) do Strašic – Hutě, 
přejedeme na CT č. 2252 k Hájkovu mostu (1). Zde cyklotrasu opustíme a pokračujeme po silničce 
na Tři Trubky (2) a uhneme na cestu Josefku. Těsně před mostem přes Padrťský potok (3) 
uhneme vzhůru vlevo na cestu Ke Hříbečku. Na něm se napojíme na silnici na Padrtě a 
pokračujeme do Zadní Záběhlé (4). Po východním okraji Padrťských plání pak jedeme až na Přední 
Záběhlou (nejvyšší bod cesty). Zde na křižovatce zahneme vpravo do Záběhelské aleje a na první 
odbočce (5) uhneme vlevo na úzkou asfaltku přes louku. Od rozc. U Studánky pak pokračujeme 
s modrou značkou k Hořejšímu Padrťskému rybníku. Spojíme se s CT č. 2273, přejedeme hráz 
rybníka a u chaty (6) uhneme vpravo podle Dolejšího rybníka alejí až k jeho hrázi, kde stávala 
obec Padrť (7). Pokračujeme dál podle rybníčků Výtažník a Šindelka. A jen velmi mírně stoupáme 
přes sedlo Stodůlky na rozcestí se Záboreckou cestou (8). Pokračujeme po ní, spojíme se s CT č. 
2251 a krátce na to na rozc. Pod Záborčím (9) odbočíme vpravo, spolu s CT č. 2251 údolím potoka 
Kudibál a vrátíme se do Dobřívu. Lesní cesty:  Josefka, Ke Hříbečku, Studánská, Míšovská, 
Záborecká. 

Zajímavosti na cestě: 

Vodní hamr: Heslo str. 

Strašice (510m): Heslo str. 
 
Amerika (525m): Heslo str. 
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Tři trubky (545m): Heslo str. 

Padrťský potok (Klabava): Heslo str. 
 
Záběhlá (650m): Heslo str. 

Padrť (635m): Heslo str. 

Padrťské rybníky: Heslo str. 

Bahna: Heslo str. 

Kudibál: Jen 2,4 km dlouhý, ale vodnatý potok pramení v údolí mezi vrch Záborčí (570m), Převážení 
(607m) a Dubina (634m) v místech jménem Vlčí jámy. Potok má velký spád, který mírní řada 
kamenných stupňů. Mívá také tendenci k bleskovým povodním. V obci Dobřív se zleva vlévá do 
Padrťského potoka (Klabavy).  
 
Dobřív (420m): Heslo str. 

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Vodní hamr, Vimberk, Padrťský potok, Padrtě, Tři trubky 

 

 

C 10    Třítrubeckým údolím do srdce Brd 

Charakteristika: silniční nebo trekové kolo 

Náročnost: obtížnější 

Délka: 17,5 km 

Výškový profil: viz obrázek                          

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Tři trubky,býv.háj., traumabod č.40 49.6958400N, 13.8024603E 585m 

2 Křiž. U Vagonu, traumabod č.41 49.7083164N, 13.8235961E 610m 

3 Křiž. Alianka/Pramenská 49.7101317N, 13.8515067E 732m 

4 Křiž. Klášterka/Pramenská (Kvaň) 49.7217583N, 13.8381600E 755m 

5 Křiž. Pramenská/Dobrotivská 49.7374592N, 13.8179469E 598m 

6 U Trojanu,rozc., traumabod č.45 49.7347828N, 13.7915325E 551m 

 

Trasa: Ze Strašic od Hájkova mostu jedeme kolem zámečku Tři Trubky až na Třítrubeckou louku 
(1), kde stávala hájovna. Zde zahneme vlevo, po panelové cestě klesneme k Třítrubeckému potoku a 
dál stoupáme kolem oplocení areálu „U Němých“ až na rozc. U Vagonu (2). Zde se dostáváme na 
klasickou trasu cesty Alianka – a po ní dál stoupáme až na rozc. s Pramenskou cestou (3). Uhneme 
vlevo na Pramenskou a po ní stoupáme na rozc. Kvaň (4) v sedle pod vrchem Hlava. Nyní už (stále 
po Pramenské) sjíždíme na křižovatku s Dobrotivskou cestou (5) a CT č. 2252. Na ní zahneme 
opět vlevo a kolem rozcestí U Trojanu (6) dojedeme zpět k Hájkovu mostu.  
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Celá cesta je vedena po schválených cyklotrasách s asfaltovým povrchem, část vede po již existující 
cyklotrase č. 2252. V některých úsecích spolu s tur.značkou (žlutá, modrá, červená). Fyzicky 
poměrně náročná. Lesní cesty: Turková, Aliance, Pramenská, Dobrotivská. 

Zajímavosti na cestě: 

Padrťský potok (Klabava): Heslo str. 
 
Amerika (525m): Heslo str. 

Tři trubky (545m): Heslo str. 

Třítrubecký potok: Heslo str. 
 
U Němých: Heslo str. 
 
Alianka: Heslo str. 

Strašice (510m): Heslo str. 
 
Mapka výletu: obrázek 

Foto: Tři trubky, potok Rezerva, bouda pod Hlavou 

 

 

C 11    Za nejlepším rozhledem (krpály) 

Charakteristika: trekové nebo horské kolo 

Náročnost: obtížná 

Délka: 21 km 

Výškový profil: viz obrázek                                     

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Peškův dub 49.7539753N, 13.8087044E 528m 

2 Zaječov-Svatá Dobrotivá,rozc. 49.7669917N, 13.8411442E 468m 

3 Křiž. U Bílého křížku, traumabod č.47 49.7519097N, 13.8717042E 620m 

4 Bunkr Benešák, CP Jordán 49.7281253N, 13.8669992E 760m 

5 Křiž. U Bártova dubu 49.7125067N, 13.8584003E 770m 

6 Křiž. Alianka/Pramenská 49.7101317N, 13.8515067E 732m 

7 Křiž. Klášterka/Pramenská (Kvaň) 49.7217583N, 13.8381600E 755m 

8 Křiž. Pramenská/Dobrotivská 49.7374592N, 13.8179469E 598m 

9 U Trojanu,rozc., traumabod č.45 49.7347828N, 13.7915325E 551m 
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Trasa: Z obce Těně vyrazíme po silnici a CT č. 3 na Zaječov kolem památného Peškova dubu (1) až 
k augustiniánskému klášteru Svatá Dobrotivá (2) v Zaječově. Zahneme vpravo na CT č. 2252, 
projedeme obcí až do Dolní Kvaně (kolem kamenolomu a památníku PTP) a stoupáme na křižovatku 
U Bílého křížku (3). Zde odbočíme opět vpravo, na Jedlinskou cestu, po ní přejedeme Letiště pod 
Hejlákem a stoupáme na CP Jordán – až k bunkru Benešák (4). Tady si nejspíš odskočíme na vrchol 
Houpák (794m) s nejhezčím panoramatickým výhledem v Brdech, vrátíme se zpět k bunkru a 
pokračujeme po Jedlinské přes sedlo mezi Jordánem a Tokem na křižovatku U Bártova dubu (5), 
lidově nazývanou „V Prdeli“. Na ní zahneme vpravo po cestě Alianka a chvíli klesáme – na 
křižovatku s Pramenskou cestou (6). Uhneme vpravo na Pramenskou – a opět stoupáme na 
rozcestí Kvaň (7). Odtud nás čeká dlouhý sjezd na křižovatku s Dobrotivskou cestou a CT č. 2252 
(8). Na ní zahneme vlevo, přejedeme sedlo Růžku a pokračujeme na rozcestí U Trojanu (9). Zde 
opustíme cyklotrasu, zahneme vpravo a spolu se žlutou značkou sjedeme zpět do Tění.  

Fyzicky poměrně náročná trasa důsledně využívá schválený plán cyklotras, spolu s již funkčními 
cyklotrasami č. 3 a 2252. Vede po asfaltu. V některých úsecích spolu s tur.značkou (modrá, žlutá, 
červená). Lesní cesty: Dobrotivská, Jedlinská, Alianka, Pramenská. 

Zajímavosti na cestě: 

Letiště pod Hejlákem (630-645m): Heslo str. 
 
Benešák (760m): Heslo str. 

CP Jordán: Heslo (Jordán-Houpák) str. 
 
Alianka: Heslo str. 

Růžek (655m): Vrch leží 1,7 km jihovýchodně od obce Těně. Dříve na něm stávala triangulační věž, 
přístupná jako rozhledna turistům. Severozápadně od vrcholu se rozkládá pěkné kamenné moře.  
 
Těně (535m): Heslo str. 

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Peškův dub, letiště, Benešák, výhled z Houpáku 

 

 

C 12    Na Jordán a nejkrásnější vyhlídku 

 Charakteristika: horské kolo 

Náročnost: obtížná 

Délka: 17 km 

Výškový profil: viz obrázek                                        

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Křiž. U Bílého křížku, traumabod č.47 49.7519097N, 13.8717042E 620m 

2 Bunkr Benešák, CP Jordán 49.7281253N, 13.8669992E 760m 

3 Křiž. Jedlinská/Jordán 49.7186092N, 13.8597464E 790m 

4 Dlouhý vrch 49.7277392N, 13.8462983E 776m 
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5 Dobrotivská/Železná 49.7437017N, 13.8345394E 559m 

6 Pod Růžkem,rozc. 49.7442264N, 13.8124539E 558m 

7 Peškův dub 49.7539753N, 13.8087044E 528m 

 

Trasa: Ze Zaječova stoupáme s CT č. 2252 kolem pomníku PTP na křiž. U Bílého křížku (1), zde 
vpravo na Jedlinskou cestu přes Letiště pod Hejlákem a na CP Jordán až k bunkru Benešák (2). 
Zde odbočka na vrchol Houpák (794m) s nejlepším panoramatickým rozhledem v Brdech. Návrat 
k bunkru. Dál po Jedlinské na křižovatku s cestou na Jordán (3). Po ní stoupáme vpravo, 
projedeme kolem vrcholu Jordánu (826m – vlevo od nás) a klesáme po okraji cílové plochy (výhledy) 
k točně a bunkru pod Dlouhým vrchem (4). Zde uhneme mírně vlevo na Železnou cestu (výhled na 
Těně a Radeč). Po Železné prudkým a dlouhým, adrenalinovým sjezdem na křižovatku 
s Dobrotivskou a CT č. 2252 (5). Zahneme po 2252 vlevo, za Jalovým potokem se přidá modrá 
značka. Dál pokračujeme spolu s ní ještě chvíli po cyklotrase – a také s modrou ji opustíme, 
traverzujeme severní svah Růžku (655m) až na rozcestí Pod Růžkem (6) a dál po modré 
pokračujeme na rozc. u Peškova dubu (7) s CT č. 3. Po této cyklotrase jedeme vpravo kolem 
půvabné lokality Prantík ke klášteru Svatá Dobrotivá do Zaječova.  

Trasa vede částečně po již funkčních cyklotrasách č. 3 a 2252 na asfaltu a dále po 
neasfaltovaných zpevněných komunikacích v úseku křiž. Jedlinská/Jordán-
křiž.Dobrotivská/Železná. Využívá také tur. značku (modrá, žlutá, červená) a část trasy 
připravované naučné stezky (Po stopách čs. dělostřelectva). Trasa je fyzicky náročnější, místy až 
adrenalinová, vhodná pro zkušenější cyklisty. Lesní cesty: Jedlinská, Železná, Dobrotivská. 

Zajímavosti na cestě: 

Zaječov (475m): Heslo str. 

Letiště pod Hejlákem (630-645m): Heslo str. 

Benešák (760m): Heslo str. 

Houpák (794m): Heslo str. 

CP Jordán:  Heslo (Jordán-Houpák) str. 
 
Dlouhý vrch (776m): Heslo str. 
 
Růžek (655m): Vrch leží 1,7 km jihovýchodně od obce Těně. Dříve na něm stávala triangulační věž, 
přístupná jako rozhledna turistům. Severozápadně od vrcholu se rozkládá pěkné kamenné moře.  
 
Mapka výletu: obrázek 

Foto: Benešák, výhled z Houpáku, výhled od Dlouhého vrchu 

 

 

C 13    Až na vrcholky Brd 

Charakteristika: horské nebo trekové kolo 

Náročnost: obtížná 

Délka: 24 km 

Výškový profil: viz obrázek           
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Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Rozc. k Jindřichově skále 49.7689153N, 13.8764406E 587m 

2 Křiž. U Bílého křížku, traumabod č.47 49.7519097N, 13.8717042E 620m 

3 Bunkr Benešák, CP Jordán 49.7281253N, 13.8669992E 760m 

4 Křiž. U Bártova dubu 49.7125067N, 13.8584003E 770m 

5 Sedlo Dlouhý kámen 49.7166414N, 13.8690433E 822m 

6 Carvánka, traumabod č.15 49.7024464N, 13.8728200E 851m 

7 Sedlo U křížku (Trojhran), traumabod č.10 49.7280164N, 13.8928614E 675m 

8 Jinecká Baština 49.7377250N, 13.8933764E 640m 

9 Na Hlíně, rozc. 49.7732944N, 13.8985419E 549m 

10 Neřežín,rozc. 49.7881061N, 13.8835431E 457m 

 

Trasa: Z Neřežína (10) jedeme po žluté značce na Malou Vísku a dál po Vísecké cestě na odb. na 
Jindřichovu skálu (1). Dál po Vísecké pokračujeme přes sedlo Pod Berankou až na křižovatku U 
Bílého křížku (2). Přejedeme na Jedlinskou cestu a spolu s ní přes Letiště pod Hejlákem stoupáme 
na CP Jordán k bunkru Benešák (3) – zde možný výstup na Houpák (794m) s nejlepším 
panoramatickým rozhledem v Brdech. Po Jedlinské pokračujeme na křiž. U Bártova dubu (4) na 
cestě Alianka. Po ní vlevo a budeme stoupat do sedla Dlouhý kámen (5). Zde odbočíme po cestě 
Dřevěnka vpravo a jedeme na Carvánku (6) s loveckou chatou, odpočívadlem a studánkou. Zde 
zahneme vlevo po spojce na Požární příkop, na něm opět vlevo na vrchol Toku (865m) a kolem 
Velké louže jedeme po Požárním průseku (četné výhledy) zpět na Dlouhý kámen (5) a Alianku. Po 
Aliance nyní budeme serpentinami klesat vpravo, kolem Mariina pramene a vodní nádrže až do 
sedla U Křížku (7). Odtud, spolu se zelenou značkou zahneme vlevo a klesáme kolem bývalé 
Jinecké Baštiny (8), Červeného potoka, Drmotovy studánky, Velkého Valdeckého rybníka až na křiž. 
Na Hlíně (9) a dál už se žlutou značkou k odbočce na hrad Valdek a dolů do Neřežína (10).  

Náročná trasa s dlouhým stoupáním i sjezdem důsledně sleduje schválený plán cyklotras s výjimkou 
1500m dlouhého úseku v Požárním příkopu mezi vrcholem Toku a sedlem Dlouhý kámen. Tento úsek 
také jediný nevede po asfaltu. Trasa využívá i tur. značku (žlutá, modrá, zelená, červená), na Toku 
také prochází úsekem společně s připravovanou naučnou stezkou (Po stopách čs. dělostřelectva). 
Lesní cesty: Vísecká, Jedlinská, Alianka, Dřevěnka, Požární příkop. 

Zajímavosti na cestě: 

Jindřichova skála (588m): Heslo str. 

Letiště pod Hejlákem (630-645m): Heslo str. 

Benešák (760m): Heslo str. 

Houpák (794m): Heslo str. 

CP Jordán: Heslo (Jordán-Houpák) str. 
 
Carvánka (850m): Heslo str. 

Tok (865m): Heslo str. 
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Jinecká Baština (637m): Dnes je zde jen strategická křižovatka silnic z Obecnice do Zaječova a na 
Valdek a do Neřežína a Komárova. Od konce 19. stol. zde stávala velkoryse pojatá myslivna, která 
dokonce ještě nějakou dobu po zřízení brdské střelnice fungovala jako chata KČT. V současné době 
zde vedle silnice najdeme jen část kamenného tarasu někdejší myslivny, které se pro její vzhled 
říkávalo Zámeček. 

Velký Valdecký rybník Heslo str. 
 
Valdek (569m): Heslo str. 

Neřežín (455m): Osada náležející obci Chaloupky, leží nad Červeným potokem a vodní nádrží 
Záskalská.  Staví se zde mnoho nových domů, ale nalezneme tu také pěkné a zachovalé roubené 
chalupy. Nejlepší východisko k hradu Valdek.  
 
Malá Víska (555m): Heslo str. 

Mapka výletu: obrázek 

Foto: Jindřichova skála, Benešák, Tok, Carvánka, Valdek, Drmotova studánka 

 

 

C 14    Z Poříčí na Padrť a Marásek 

Charakteristika: horské nebo trekové kolo 

Náročnost: obtížná 

Délka: 40 km 

Výškový profil: viz obrázek           

Klíčová místa:  

Číslo Název GPS Nadm.v. 

1 Lučiště, rozc. 49.6370864N, 13.6589469E 557m 

2 Číčov,rozc. 49.6342375N, 13.6896097E 577m 

3 Kuřkovská myť 49.6324031N, 13.7297464E 660m 

4 Nad rybníkem 49.6509672N, 13.7490047E 652m 

5 Hořejší Padrťský rybník 49.6475494N, 13.7552275E 641m 

6 Břízkovec,rozc. 49.6376006N, 13.7439622E 696m 

7 Nechvalov,rozc. 49.6171269N, 13.7573731E 697m 

8 V Soudném, rozc. 49.6070467N, 13.7558283E 686m 

9 Na Burku 49.5900239N, 13.7327183E 780m 

10 Pod Maráskem 49.6015122N, 13.7343706E 690m 

11 Křtí, rozc. 49.6079644N, 13.7151017E 611m 

12 Planiny – Dvůr; rozc. 49.5994714N, 13.7012078E 616m 
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13 Nové Mitrovice,rozc. 49.5827206N, 13.6834033E 543m 

14 Mítov, rozc. 49.5909975N, 13.6719233E 520m 

15 Holubí kout,rozc. 49.5864767N, 13.6631472E 529m 

16 Hatě, rozc. 49.5808006N, 13.6111981E 538m 

17 Struhaře 49.5901211N, 13.6001689E 530m 

 

Trasa: Ze Spáleného Poříčí jedeme po CT č. 2039 do Těnovic (možná návštěva buddhistické stúpy 
a meditačního centra). Tady cyklotrasu opustíme a stoupáme dál do Lučiště (1). Na křiž. na konci 
obce zahneme vpravo do Číčova (roubenky) na CT č. 2147. Spolu s ní na rozc. (2) do Hořic. 
Cyklotrasu tu opustíme a přes Hořice (roubenky) a po Hořické cestě stoupáme na Kuřkovskou myť 
(3) s červenou značkou. Uhneme vpravo a dál stoupáme do sedla pod Břízkovcem po Míšovské 
cestě a následně klesáme na rozc. Nad rybníkem (4), kde zahneme vpravo k Hořejšímu 
Padrťskému rybníku (5). Zde opět vpravo po červené a cestě U Kostelíka projedeme kolem 
pozůstatků Teslínského kláštera na rozc. Břízkovec (6). Uhneme po zelené a kolem vrcholu kopce 
sjedeme do osady Teslíny, překročíme státní silnici (I/19) a dál ještě chvíli po zelené na rozc. 
Nechvalov (7). Zde opustíme značku a vpravo jedeme po lesní silničce na rozc. V Soudném (8). 
Zde opět zahneme vpravo a pokračujeme dlouhým přímým úsekem kolem přírodní památky 
Míšovské buky až k lovecké chatě Na Burku (9) a červené značce. Zahneme vpravo a po červené 
dojedeme k vrcholu Nad Maráskem (801m). Pokračujeme dál po červené místy ostrým sjezdem na 
rozc. Pod Maráskem (10). Zde červenou opustíme vlevo a jedeme na rozc. U Dívčí studánky a 
odtud se žlutou značkou pokračujeme až na rozc. Křtí (11). Zde odbočíme na zelenou a jedeme na 
Planiny-Dvůr (12), zelenou opustíme a sjíždíme vlevo po silničce do Nových Mitrovic. Cestou se 
k nám přidá CT č. 2147 a spolu s ní jedeme až na rozc. s CT č. 2039 (13) v Nových Mitrovicích. 
Zahneme ostře vpravo na ni a jedeme do Mítova s pěknými roubenkami a mlýnem na rozc. (14), kde 
odbočením vlevo cyklotrasu zase opustíme, na rozc. Holubí kout (15) překročíme silnici II/177 a 
pokračujeme po CT č. 2147 přes obec Nechanice na rozc. Hatě (16) a dál do obce Struhaře (17). 
Zde uhneme vpravo na CT č. 2040 a spolu s ní se vracíme do Spáleného Poříčí.  

Poměrně náročná cesta využívá stávající cyklotrasy č. 2039, 2040, 2147, 2273 a připravované 2168 
a 2288. V některých úsecích vede společně s červenou, zelenou a žlutou turistickou značkou, 
určité úseky vedou i po zatím neznačených cestách. Zpravidla je vedena po zpevněných a 
asfaltových cestách. Lesní cesty: Hořická. Míšovská, U Kostelíka, U Rozhledny. 

Zajímavosti na cestě: 

Padrťské rybníky: Heslo str. 

Teslínské proboštství (662m): Heslo str. 

Břízkovec (719m): Jde o „slavnou“ kótu 718,8m z dob bojů o výstavbu amerického radaru 
protiraketové obrany v letech 2006-2009. Právě zde měl být postaven. 

Teslíny (712m): Heslo str. 

Na Burku (788m): Heslo str. 

Nad Maráskem (801m): Heslo str. 

Nové Mitrovice (550m): Heslo str. 

Mítov (522m): Osada náleží do Nových Mitrovic. Najdeme zde pěkné ukázky lidové architektury, 
např. vzorně restaurovaný roubený mlýn, ale i další objekty. V sousedství je v provozu velký 
kamenolom. 

Spálené Poříčí (420m): Heslo str. 
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Mapka výletu: obrázek 

Foto: Stúpa v Těnovicích, Padrťské rybníky, Nad Maráskem, Dívčí nebo Dřevorubecká stud., Mítov-
mlýn 


