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Lesnická naučná stezka Klobouček
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MILÍ TURISTÉ,
na následujících stránkách jsme pro vás připravili 10 turistických 
procházek a výletů, které vás provedou po zajímavých místech Brd 
i Podbrdska. Z naší nabídky si vybere skutečně každý. Připravili 
jsme trasy náročné (pro vyznavače pěší turistiky) i lehčí (vhodné 
pro rodiny s dětmi). S každým výletem zavítáte na nevšední místa 
s bohatou historií. Podíváte se na vrcholky brdských hor s dech-
beroucími výhledy i do ulic měst, která již po staletí vyprávějí svůj 
příběh. Pro lepší orientaci jsme každý výlet doplnili mapou i krát-
kým popisem, co zajímavého na vás po cestě čeká. Nezapomněli 
jsme ani na vaše chuťové pohárky a připravili tipy s místní 
vyhlášenou gastronomií.

Užijte si poznávání Brd a Podbrdska, které nabízí nevšední 
zážitky i pohlazení po duši.

 Úvod
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1. FABIÁNOVOU STEZKOU ZA PERLAMI ŘEVNIC 

Když se řekne Brdy, každému se vybaví hluboké lesy a tichá 
příroda. O tom, že v této krajině najdeme mnohem více, nás 
přesvědčí procházka ulicemi města Řevnice, kde nalezneme ar-
chitektonické perly napříč všemi stavitelskými dekádami.

Po zajímavostech města nás provede Fabiánova naučná stezka 
se 13 zastaveními, kterou můžeme celou absolvovat i s kočárkem. 
Po cestě mineme lesní divadlo, jezírko Pišťák se stejnojmenným 
vrchem, kde stávalo hradiště z doby bronzové, i mokřady s unikát-
ním biotopem. Na této stezce bychom neměli vynechat ani malou 
odbočku do ulice Sochorova, kde můžeme obdivovat prvorepub-
likové vily z pera architekta Eduarda Sochora, který se inspiroval 
rekonstrukcemi českých hradů, a tak zde můžeme narazit na vilu 
Zbiroh či Kokořín. Jako protipól starému umění vzniklo místo 
zvané Corso Pod Lipami. Moderní architektura přetvořila průchod 
z náměstí k nádraží natolik citlivě, že stavby získaly Grand Prix 
architektů i Národní cenu za architekturu v roce 2019.

Zajímavosti na trase: vila Kokořín, vila Zbiroh a letní dům 
architekta K. Lapky v ulici Sochorova, lesní divadlo, vrch Pišťák, 
Sochorova secesní hrobka, Corso Pod Lipami.

Tipy na občerstvení: 
• PIVOVAR ŘEVNICE, Pod Lipami 71, 

pivovar založený v budově bývalého nádraží nabízející tradiční 
českou kuchyni a pivní speciály;

• RESTAURACE CORSO, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, 
moderní evropská gastronomie založená na sezónních 
potravinách podávaná v nejstarším domě na řevnickém 
náměstí;

• KAVÁRNA MODRÝ DOMEČEK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 
chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním postižením 
nabízející výbornou kávu a domácí zákusky;

• HOSTINEC U RYSŮ, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 54, 
rodinný podnik v prostorách bývalého hostince 
s gastronomickými službami nabízenými již více než 100 let.

Obtížnost: lehká    Délka trasy: 11 km   Převýšení: 226 m

Vila architekta  Eduarda Sochora

Corso Pod Lipami Fabiánova naučná stezka
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2. KRAJINOU KÁJI MAŘÍKA

Vydáme se krajinou, která inspirovala Marii Wagnerovou-Černou 
k napsání sedmidílného příběhu o školákovi Kájovi Maříkovi (pod 
pseudonymem Felix Háj).

Trasa začíná na náměstí v Mníšku pod Brdy, u kterého se 
nachází klasicistní zámek, jehož prohlídku bychom rozhodně 
neměli vynechat. Po návštěvě zámku pokračujeme z náměstí 
po modrém značení přes obec Chouzavá ke stejnojmennému 
rozcestí, odkud se vydáme spolu se žlutou turistickou značkou 
do Kytína. Po cestě míjíme kamennou myslivnu Kytín z roku 
1892. Na malebné kytínské návsi, která připomíná obrázky Jo-
sefa Lady, se nachází rodinný pivovar, kde se můžeme osvěžit. 
Z Kytína pokračuje žluté značení na rozcestí Na Rovinách, kde 
se napojíme na červené značení. To nás po hřebeni dovede až 
k baroknímu areálu Skalka, odkud na nás čeká výhled na Mníšek 
a jeho okolí. Na Skalce nalezneme mistrovská díla Kryštofa  
Dientzenhofera, ze kterých se dodnes dochovala křížová cesta, 
budova bývalého kláštera, poustevna a kostel sv. Máří Magdalény. 
Zpět do Mníšku nás dovede zelené značení.

Zajímavosti na trase: zámek a kostel sv. Václava v Mníšku pod 
Brdy, Malá Svatá Hora s kapličkou, myslivna Kytín, Červený kříž, 
poutní areál Skalka, bývalý důl Skalka.

Tipy na občerstvení:
• RESTAURACE U BENÁKŮ, nám. F. X. Svobody 258,  

Mníšek pod Brdy, 
rodinná restaurace s českou kuchyní v blízkosti mníšeckého 
kostela, na který se ze zahrádky otevírá výhled;

• RESTAURACE U KÁJI MAŘÍKA, Skalecká 124, Mníšek 
pod Brdy, restaurace skrytá v podzámčí s nabídkou české 
i zahraniční kuchyně s letní zahrádkou a výhledem na zámek 
nabízí i dětský koutek pro nejmenší;

• PIVOVAR KYTÍN, Kytín 205, 
rodinný pivovar v podhůří Brd nabízí jídla založená na 
sezónních potravinách a několik druhů Kytínského piva 
na čepu;

• ČUNČÍ HUBA – U DERNERŮ, osada Na Rovinách 171, Kytín, 
trampská hospůdka s živou hudbou, širokou nabídkou 
netradičních nápojů a čerstvými domácími koláči o víkendu.

Obtížnost: střední  Délka trasy: 16 km  Převýšení: 284 m (klesání 279 m)

Kostel sv. Máří Magdalény

Myslivna Kytín Pivovar Kytín
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3 . NA SKALKU I S NEJMENŠÍMI

Opět se vydáme do Mníšku pod Brdy a na vrch s barokním areálem 
Skalka – tentokrát však s úpravou pro nejmladší členy rodiny.

Trasu započneme u zámku, kam můžeme na prohlídku i s malý-
mi dětmi. Mají zde totiž speciální programy určené výhradně dětem 
od 3 do 9 let. Se staršími dětmi se vydáme na poutavou prohlídku 
o životě české šlechty v období první republiky. Od zámku nás 
na Skalku dovede zelené turistické značení, které vede souběžně 
s naučnou stezkou Mníšek pod Brdy. Než se dostaneme nahoru, 
trochu se zapotíme při prudkém stoupání, avšak odměnou nám 
bude výhled na zámek z ptačí perspektivy. Odpočinout si můžeme 
při procházce poutním areálem s bývalým klášterem, křížovou ces-
tou, poustevnou a kostelem sv. Máří Magdalény z dílny Kryštofa 
Dientzenhofera. Vydanou energii doplníme v místním občerstvení, 
kde posedíme u otevřeného ohně. Pro návrat využijeme lesní stez-
ku, která začíná u silnice za budovou kláštera. Po cestě mineme 
bývalý důl Skalka, který můžeme po předchozí domluvě navštívit, 
a nakonec ulicí V Lipkách dojdeme zpět k zámku.

Zajímavosti na trase: zámek Mníšek pod Brdy, poutní areál 
Skalka, bývalý důl Skalka.

Tipy na občerstvení:
• RESTAURACE U KÁJI MAŘÍKA, Skalecká 124, 

restaurace skrytá v podzámčí s nabídkou české i zahraniční 
kuchyně, letní zahrádkou s výhledem na zámek a dětským 
koutkem pro nejmenší;

• OBČERSTVENÍ NA SKALCE, 
osvěžení u stánku, táborák s možností opéct si vlastní 
špekáček a příjemné posezení v poutním areálu.

Obtížnost: lehká  Délka trasy: 4 km  Převýšení: 155 m (klesání 163 m)

Zámek Mníšek pod Brdy

Poutní areál Skalka
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4. PO STOPÁCH PRVNÍCH TURISTŮ 
   PŘES SVATOJÁNSKÉ PROUDY

Dechberoucí výhledy na poklidnou řeku Vltavu nabízí procházka 
přes Svatojánské proudy, při kterých roztaje srdce i nejzarytějších 
odpůrců romantiky.

Trasu započneme v obci Třebenice u autobusové zastávky, od-
kud po zelené sestoupíme pod hráz Slapské přehrady. Mineme 
přístaviště výletních lodí a vydáme se podél řeky. Po pár kilome-
trech opustíme i tu nejzapadlejší chatovou výstavbu a dřevěnými 
vrátky vstoupíme do Třebenické obory – nejkrásnější části trasy 
zvané Svatojánské proudy. Zatímco vlevo se vyhýbáme skalním 
výčnělkům, vpravo nás uklidní pohled na hluboko zakousnutou 
Vltavu. Trasa se klikatí stejně jako řeka a k překonání skalního ma-
sivu využívá vytesaných tunelů. Pozvolna sestoupíme k řece a do-
jdeme ke známé trampské osadě Ztracená naděje, která zde stojí 
již od roku 1919. Od rozcestí Nad Přehradou započneme s výstu-
pem spolu s replikou první turistické trasy vyznačené Klubem 
českých turistů roku 1889. Na vrcholu se od trasy odpojíme na 
rozcestí Kolna a využijeme modré značení zpět do Třebenic.

Zajímavosti na cestě: hráze Slapské a Štěchovické přehrady, 
údolí Svatojánských proudů, Bílé skály, vyhlídka Zadka, trampská 
osada Ztracenka, replika 1. trasy KČT, Třebenická obora.

Tipy na občerstvení:
• HOSPODA U TATERŮ, Třebenice 6, 

trampská hospůdka pojmenovaná podle místního cestáře 
a povozníka Václava Tatera s historií datující se až do roku 
1920;

• PŘÍSTAVNÍ KRČMA U PÁJI, Rabyně 59, 
občerstvení s nabídkou pokrmů z grilu a míchaných nápojů 
na břehu Slapské přehrady.

Obtížnost: střední   Délka trasy: 10,5 km   Převýšení: 311 m

Štěchovice

Údolí Svatojánských proudů
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5. TOČNÍK A ŽEBRÁK ANEB HURÁ NA HRAD

Pro všechny rodiny se vznešenými princeznami, udatnými 
rytíři a loupeživými zbojníky jsme si připravili procházku, při 
které dobudeme hned dva středočeské hrady. Na okraji CHKO 
Křivoklátsko nalezneme královské hrady Točník a Žebrák, a ačkoliv 
se dnes již jedná pouze o hradní zříceniny, na romantičnosti ani 
pohádkovosti jim to neubírá.

Výlet začíná na parkovišti pod hradem Točník, odkud se vy-
dáme do centra vsi ke staršímu z hradů – Žebráku. Během prohlíd-
ky hradu ze 13. století na nás čeká hladomorna i výstup na věž, 
odkud se otevírají výhledy do okolí. Po dobytí hradu se vrátíme 
zpět na křižovatku u obecního úřadu, kde se dáme vlevo, a jen pár 
kroků nato odbočíme vpravo lesní cestou až k červenému značení. 
Červenou značku budeme sledovat pod hrad Točník, jehož do-
bytí nás bude stát nemálo úsilí. Odměnou za výstup nám budou 
dechberoucí výhledy na křivoklátskou krajinu. Před vstupem ještě 
musíme pokořit medvědy Agátu a Martina, strážící hrad v hrad-
ním příkopu, a už nebrání nic tomu, abychom Točník, hrad krále 
Václava IV., prozkoumali od sklepa až po půdu. 

Zajímavosti na trase: hrad Žebrák, hrad Točník s medvědáriem, 
portál Jeronýma Pražského na vršku nad parkovištěm.

Tipy na občerstvení:
• HOSPŮDKA A RESTAURACE U RYTÍŘŮ, Točník, 

malá hospůdka na fotbalovém hřišti nabízející osvěžení 
a českou kuchyni všem potulným turistům;

• HOSTINEC U KRÁLE VÁCLAVA IV., Točník 2, 
stylová restaurace z roku 1752, jejíž interiéry jsou zařízeny 
ve stylu připomínajícím období Rakouska-Uherska;

• RISTORANTE & PIZZERIA GENIUS LOCI, Náměstí 54, Žebrák, 
vyhlášená restaurace s nabídkou specialit italské, středomořské 
a evropské kuchyně.

Obtížnost: lehká  Délka trasy: 4,7 km  Převýšení: 192 m (klesání 133 m)

Hrad Točník

Hrad Žebrák
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6. KŘÍŽEM KRÁŽEM HOŘOVICEMI

Město Hořovice se pyšní hned několika dominantami. Tou největší 
je bezesporu tzv. nový zámek – naší pozornosti by však nemělo 
utéct plno dalších zajímavých míst, se kterými se seznámíme 
během tohoto výletu.

Procházka městem začíná na parkovišti u zámecké Sluneční 
brány. Prohlídku zámku a zámeckého parku si necháme jako 
odměnu na konec výletu a vydáme se ulicí Na Okraji a dále 
Lipovou ke hřbitovu, kde stojí empírová hrobka hrabat z Vrbna, 
jejichž rodovým sídlem byl nový zámek, a hrobka rodu Schaum-
burg z Hanau, který vlastnil zámek od poloviny 19. století. U no-
vorománské hřbitovní cihlové zdi pokračuje trasa ulicí Příbramská 
k lesoparku Dražovka. Než vystoupáme na vrchol, mineme knížecí 
vodojem, který zásobil vodou kašnu u nového zámku (kašna se 
původně nacházela na pražském Václavském náměstí) a umělou 
jeskyni Dražovku. Za vrcholem opustíme lesopark a vejdeme 
do ulice Lesní. Před sebou uvidíme zelené značení, které nás do-
vede zpět k novému zámku. Po cestě však na nás čeká ještě plno 
zajímavostí, např. Sloup odsouzenců – gotická boží muka stojící 
na místě cesty vedoucí na popraviště na Šibeničním vrchu, kostel 
Nejsvětější Trojice s loretou a starý zámek, kde můžeme navštívit 
muzeum, galerii a infocentrum.

Zajímavosti na trase: nový zámek s parkem, pomník Fridricha 
Hessenského, bývalý františkánský klášter, starý zámek 
a Panská zahrada.

Tipy na občerstvení:
• CAFÉ HANAU, Vrbnovská 22, 

kavárna v prostorách nového zámku s posezením v parku 
potěší v teplém počasí širokou nabídkou ovocných 
i smetanových zmrzlin;

• NA KRÉTĚ, Milinovského 908/6, 
hospoda s historií sahající až do roku 1894 specializující se 
na moderní pojetí české gastronomie s využitím potravin 
od lokálních dodavatelů;

• RESTAURACE ZELENÝ STROM, Palackého náměstí 21, 
elegantní restaurace se specializací na americké burgery 
s vlastními domácími bulkami a možností ubytování;

• MONTAN GRILL & BAR, Palackého náměstí 78, 
to pravé místo pro všechny milovníky burgerů a steaků 
připravovaných na grilu; 

• BISTRO, KAVÁRNA & VINÁRNA ZAHRÁDKA, Zámecká 1615, 
stylové bistro pro milovníky dobrého vína i kávových nápojů 
nabízející odpočinek s výhledem do Panské zahrady.

Obtížnost: lehká   Délka trasy: 4 km   Převýšení: 93 m

Zámek Hořovice

Starý zámek
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7. LESNICKOU STEZKOU NA KLOBOUČEK

Výhledy do podbrdské kotliny, osvěžující pramenitou vodu, di-
vokou přírodu a poučení o lesním hospodářství najdeme na jediné 
trase – Lesnické naučné stezce Klobouček. Trasa začíná i končí na 
parkovišti v obci Obecnice u obchodu s potravinami a postupně 
nás dovede až na vrch Klobouček (703,7 m n. m.), ze kterého se 
otevírá výhled na východní část Podbrdska. Celkem 12 zastavení 
nás seznámí s historií a současností hospodaření v brdských le-
sích i s historií místního regionu. Nejen pohyb prospívá zdraví, ale 
také popíjení čerstvé pramenité vody – a tak nesmíme vynechat 
ani jednu ze studánek, které se nazývají Smrková, Jedlová, U Fa-
biána, U Kloboučku a Buková.

Vydáme-li se se svými drahými ratolestmi, zkusme je nadchnout 
pro hledání hříbku na pařízku. Schválně, jestli ho najdou! Ale pozor, 
kočárky i kola nechme raději doma. Cesta vede lesními stezkami 
i suťovými svahy, které jsou vhodné pouze pro pěší. S těmi úplně 
nejmenšími můžeme celou trasu zkrátit od rozcestí Zelená linie. 
Okruh pak bude měřit jen 4,5 km.

Zajímavosti na trase: vodní nádrž Obecnice (zvaná Octárna), 
soustava lesních studánek, připomínky lesních milířů, vrch 
Klobouček, koupaliště Obecnice.

Tipy na občerstvení:
• STAROČESKÁ HOSPODA, Obecnice 126, 

tradiční česká kuchyně;
• RESTAURACE REZERVACE, Obecnice 439, 

občerstvení u místního koupaliště; 
• PIVOVAR PODLESÍ, Podlesí 139, 

řemeslný pivovar s nabídkou české i zahraniční kuchyně.

Obtížnost: střední  Délka trasy: 7,2 km  Převýšení: 185 m (klesání 175 m)

Studánka U Kloboučku

Vrch Klobouček
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8. DO PŘÍBRAMI NEJEN ZA HORNÍKY

S bohatou historií královského horního města nás seznámí 
procházka začínající na Svaté Hoře. Projdeme se městem a výlet 
zakončíme v Hornickém muzeu, kde sfáráme do dolů a projedeme 
se důlním vláčkem.

Od mariánské barokní perly Svaté Hory se otevírá výhled na 
hornické město. Volně můžeme procházet mezi freskami zdobený-
mi ambity spojujícími čtyři rohové kaple, které uzavírají prostor 
okolo chrámu. Zavítat do chrámu, kde návštěvníci obdivují nád-
herný stříbrný oltář, lze během komentované prohlídky. Z areálu 
pokračujeme po krytých Svatohorských schodech, které ústí 
nedalo náměstí T. G. Masaryka. Z náměstí si můžeme udělat krát-
kou odbočku k Zámečku-Ernestinu, kde sídlí Galerie F. Drtikola 
a infocentrum. Trasa pokračuje ulicemi Milínská a Špitálská, kde 
se vydáme proti proudu Příbramského potoka. Zelené značení nás 
dovede k areálu Nový rybník. Děti ocení řadu hřišť i místní mini- 
zoo a v parných dnech přivítáme možnost osvěžení v přírodním 
koupališti. Pokračujeme Březohorským sídlištěm, přes náměstí 
17. listopadu a ulicí Politických vězňů. Odbočkou do Kladenské 
ulice a dále přes náměstí J. A. Alise se dostaneme k Hornickému 
muzeu. Prohlídka báňského skanzenu nám připomene někdejší 
slávu příbramského dolování.

Zajímavosti na trase: Svatá Hora, Zámeček-Ernestinum  
s Galerií Františka Drtikola, Dům Natura, areál Nový rybník, 
Hornické muzeum Příbram – Ševčinský důl, důl Anna, důl 
Vojtěch, důl Drkolnov.

Tipy na občerstvení:
• BISTRO RYNK, nám. T. G. Masaryka 154, 

stylové bistro se specializací na snídaně a brunch a nabídkou 
sendvičů, toastů, burgerů, quesadill, salátů a polévek;

• RESTAURACE ŠATLAVA, Potoční 139, 
restaurace umístěná v hospodářské budově ze 16. století 
nabízející posezení v kamenných klenutých prostorách;

• SEZAM BISTRO NOVÝ RYBNÍK, Legionářů 378, 
rychlé občerstvení do ruky – tak akorát „k vodě“;

• TASTE COFFEE, Osvobození 318, 
moderní kavárna nabízející příjemné posezení u dobré kávy 
a rozmanitý výběr raw dortů a zákusků;

• PIZZERIA & RISTORANTE ATOLLO, Mariánská 285, 
nabídka specialit ze sladkovodních i mořských ryb a plodů moře 
a pizzou připravovanou v originální peci na dřevo; 

• RESTAURACE A SELFIE CAFE ŽÁROVKA, nám. J. A. Alise 235,  
stylová restaurace se zážitkovou kavárnou – možností vytvořit 
si vlastní kávový obraz, kdy tvorba pěny dostává nový rozměr.

Více na: www.poznejpribram.cz,  Poznej Příbram

Obtížnost: lehká  Délka trasy: 6 km  Převýšení: 60 m (klesání 114 m)

Svatá Hora
Hornické muzeum Příbram Zámeček-Ernestinum
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9. VYHLÍDKOVOU TRASOU PO BRDECH  
   PRO NÁROČNÉ

Pro ty z vás, kteří rádi přijímáte výzvy a náročný terén je vaším 
nejlepším přítelem, máme připravenou cestu divokou částí Brd-
ské vrchoviny. Čekají nás prudká stoupání i vytoužená klesání 
doplněná výhledy, pro které stojí za to se opotit. Tak svačiny s se-
bou, pohorky na nohy a hurá na to!

Začneme na parkovišti v Nepomuku, nejvýše položené obci ve 
Středočeském kraji, a vydáme se po cyklotrase 8190 k rozcestí 
Pod Plešcem. K dalšímu výstupu využijeme cesty Borská a Tocká, 
které nás dovedou k vrcholu Malého Toku. Menší pěšinou vlevo 
se dostaneme k vyhlídce Pod Malým Tokem, odkud se otevírají 
jedny z nejkrásnějších výhledů v Brdech. Tocká cesta se připojuje 
ke žlutému značení, kterého se budeme držet až k rozcestí Pod Hu-
bertkou. Po cestě si ještě uděláme odbočku k Čákově vyhlídce a na 
vrchol Prahy (nejvyšší bod výletu), kde se nachází meteostanice.  
Kolem vrcholu jsou dodnes rozeseté pozůstatky radarové sta- 
nice, která za 2. světové války navigovala stíhače Luftwaffe. Pod 
Hubertkou (starou loveckou chatu Hubertka nalezneme hluboko 
v lese) vyměníme žlutou za modré značení a stále klesáme až 
k Padrťským rybníkům. Jejich klidná hladina, vysoké rákosí 
a čistá voda činí z tohoto bodu ideální místo pro krátký odpočinek. 
Následujeme zelenou k rozcestí Jahodová hora, kde postupně za-
jdeme ke skalám (200 m vlevo) a také na vrchol Jahodové hory 
(400 m vpravo). Pokračujeme po zelené až k rozcestí Sobenský 
rybník. Zde odbočíme k rekreačnímu středisku, které obejdeme, 
a podél rybníka pokračujeme cestou k modrému značení ve-
doucímu zpět do Nepomuku.

Zajímavosti na trase: vyhlídka Pod Malým Tokem, vrch Praha 
s pozůstatky německého radaru, bývala lovecká chata 
Hubertka (dnes seník), Hořejší a Dolejší Padrťský rybník, 
Václavka – místo výsadku českých parašutistů skupin 
Intransitive a Tin, Jahodová hora.

Tipy na občerstvení:
• CYKLOKLUB BRDY NEPÁL, Nepomuk,
rychlé občerstvení na frekventované brdské trase.

Obtížnost: náročná   Délka trasy: 24 km   Převýšení: 419 m

Hořejší Padrťský rybník

Vyhlídka Pod Malým Tokem
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10. ZA KRÁLEM BRDSKÝCH LESŮ

Při objevování Brd nelze vynechat procházku na vrch Třemšín, 
který Jaroslav Vrchlický nazval „králem brdských lesů“. Cesta 
nám dá nahlédnout do bohaté historie zdejší oblasti.

Výstup započneme v centru Rožmitálu pod Třemšínem, kde 
můžeme navštívit Podbrdské muzeum s mnoha zajímavými ex-
pozicemi. Dozvíme se, jak se žilo na Podbrdsku, a seznámíme 
se s významnými osobnostmi. Tou první je královna Johana 
z Rožmitálu, manželka krále Jiřího z Poděbrad, druhou pak 
hudební skladatel Jakub Jan Ryba, jehož odkaz si připomínáme 
každoročně o Vánocích. Z města nás na Třemšín dovede červené 
značení. Po cestě mineme Třemšínskou boudu upravenou na útulnu 
a kapličku, kterou někteří z nás znají z pohádky Lotrando a Zubej- 
da. Na samotném vrchu pak nalezneme pozůstatky gotického 
hradu. Krátkou zacházkou po zeleném značení můžeme navštívit 
obnovený partyzánský bunkr. Z Třemšína pokračujeme po žluté, 
ze které se za vrchem Křemel dáme vpravo lesní cestou zpět na 
rozcestí Kobylí hlava. Napojíme se na modré značení a na rozces-
tí Štadruž vyměníme modrou za žlutou, jež nás dovede zpět na 
červenou, s níž jsme začínali. Než se tak stane, mineme odbočku 
na Voltušskou vyhlídku a k mohyle J. J. Ryby připomínající místo 
jeho tragického skonu.

Zajímavosti na trase: renesanční zámek v Rožmitále pod Třemší- 
nem, Podbrdské muzeum, Alej Johanky z Rožmitálu, Cvokařské 
muzeum, studánka Kobylí hlava, roubené domy v Hutích pod 
Třemšínem, mohyla J. J. Ryby, Voltušská vyhlídka, vrch Třemšín.

Tipy na občerstvení:
• NEW ROMANCE, Rybova 30, 

rodinná restaurace se zaměřením na českou a středomořskou 
gastronomii a posezením s výhledem na Podzámecký rybník;

• ZÁMECKÁ RESTAURACE, Ing. Lízla 2, 
prostory restaurace nacházející se v budově zámecké konírny 
ze 16. století se specializací na pizzu připravovanou v originální 
peci na dřevo. 

Obtížnost: náročná   Délka trasy: 19 km   Převýšení: 404 m

Zámek Rožmitál pod Třemšínem

Kaplička na vrchu Třemšín
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