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MILÍ CYKLISTÉ,
v této brožurce naleznete 10 tipů na cyklovýlety po rozmanité 
krajině Brd a Podbrdska. Vydáte se do samého nitra zeleného srdce 
středních Čech i do ulic měst, kde poznáte bohatou historii tohoto 
regionu. Připravili jsme trasy vhodné pro úplné začátečníky i pro 
zkušené „bajkery“. Na své si tedy v našem regionu přijde opravdu 
každý. Všechny výlety obsahují popis trasy, orientační mapu i tipy 
na místa, kde doplníte energii a dáte odpočinout svým namáhaným 
lýtkům. Až všechny trasy zdoláte, můžete si snadno sami na- 
plánovat další výlet. Brdy a Podbrdsko jsou totiž protkány řadou 
cyklotras i hustou sítí menších asfaltových silniček. No nezní to 
jako cyklistický ráj?

Tak hurá do sedel!

 Úvod

 Z Dolních Černošic do Řevnic 

 „Hřebenovkou“ z Dobřichovic

 Na kole po okolí Slapské přehrady

 Za Dášeňkou do Staré Huti

 Z Hořovic do litinového kraje

 Okolím královské Příbrami

 Na bunkry na Jordánu a vrchol Tok

 Brdská horská prémie

 Z Rožmitálu k Padrťským rybníkům

 Okolím Březnice na Hrochův hrádek a do Drahenic

Tok Vltavy
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1. Z DOLNÍCH ČERNOŠIC DO ŘEVNIC

Krátká a nenáročná trasa nás povede údolím řeky Berounky. Tra-
sa končí v Řevnicích, odkud začínají další cyklotrasy vedoucí na 
vrcholky Hřebenů. Trasa vede po zpevněných cestách, a tak je 
možné ji absolvovat s cyklovozíkem.

Orientace bude velmi jednoduchá. Z Dolních Černošic se vy-
dáme po cyklotrase 3, která vede napříč celým Podbrdskem až do 
Rokycan. V Černošicích na ni navazuje pražská trasa – můžeme 
tedy začít již v centru metropole. V Řevnicích „trojka“ křižuje 
cyklostezku „Po stopách českých králů“ vedoucí dále proti proudu 
řeky do Berouna.

Ačkoliv se jedná spíše o „městskou“ trasu, na zajímavosti jí to 
neubírá. Obce Černošice, Dobřichovice a Řevnice se pyšní řadou 
architektonicky unikátních vil, pocházejících nejčastěji z období 
první republiky. V parných dnech jistě oceníme možnost koupání 
v poklidné Berounce i řadu malých pivovarů, které podél řeky 
v nedávné době vznikly.

Zajímavosti na trase: Kadečkův mlýn, přívoz Kazín, 
pláž Mokropsy, zámek Dobřichovice, Corso Pod Lipami.

Tipy na občerstvení: 
• RESTAURACE BOLLETA, Karlštejnská 255, Černošice, 

vyhlášené burgery a certifikace Cyklisté vítáni zaručují kvalitní 
zážitek každému „bajkerovi“;

• RESTAURACE PANSKÁ ZAHRADA, Anežky České 432, 
Dobřichovice, restaurace s otevřenou kuchyní nabízející moderní 
gastronomii z domácí produkce;

• SRUB U KOCOURA, Na Víru, Lety, 
oblíbená cyklistická zastávka s občerstvením u řeky Berounky;

• PIVOVAR ŘEVNICE, Pod Lipami 71, 
v budově bývalého nádraží vznikl pivovar nabízející tradiční 
českou kuchyni a pivní speciály;

• RESTAURACE CORSO, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice, 
moderní evropská gastronomie založená na sezónních 
potravinách. Restaurace se nachází v nejstarším domě 
na řevnickém náměstí.

Obtížnost: lehká    Délka trasy: 11,5 km   Převýšení: 28 m

Kazín
Zámek Dobřichovice

Vila bratrů Novákových v Černošicích
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2. „HŘEBENOVKOU“ Z DOBŘICHOVIC

Na vrcholky Hřebenů – pohoří, jež je Praze nejblíže – se vydáme 
z údolí řeky Berounky. Jejich hluboké lesy protkané asfaltovými 
silnicemi a cestami jsou cyklistickým rájem.

Trasa začíná v Dobřichovicích u železniční stanice, odkud se 
vydáme po cyklotrase 3 směrem na Všenory. Zde započne první 
stoupání ulicí Květoslava Mašity. Zhruba po jednom kilometru 
začíná cyklotrasa 8129 vedoucí ulicí Nad Rozcestím. Cyklotrasu 
následujeme až na rozcestí Na Soudném (zhruba 13 km). Poté 
projedeme obcí Černolice, kde nalezneme přírodní památku 
Černolické skály. Skalní masiv se těší oblíbenosti u hledačů 
zkamenělin i horolezců. U obecní nádrže se cyklotrasa 8129 
napojuje na „hřebenovku“ s označením Mníšecko-Č, která povede  
souběžně se sledovaným značením. Pokud si chceme ušetřit 
dosavadní stoupání, můžeme od dubna do října využít cyklobus 
z nádraží v Dobřichovicích.

Za Černolicemi konečně vjedeme do slibovaného lesa 
a opustíme civilizaci. Zhruba po 5 km doporučujeme krátkou 
odbočku k baroknímu areálu Skalka (klášter, poustevna, křížová 
cesta), ze kterého se otevírají výhledy na zámek Mníšek pod Brdy. 
Z rozcestí Na Soudném se vydáme cyklotrasou 8130, která vede 
do obce Svinaře. Zde se opět napojíme na cyklotrasu 3 zpět do 
Dobřichovic.

Zajímavosti na trase: gloriet ve Všenorech, přírodní památka 
Černolické skály, zámek Svinaře, poutní areál Skalka, zámek 
Mníšek pod Brdy, zámek Dobřichovice.

Tipy na občerstvení:
• RESTAURACE CORSO, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice, 

moderní evropská gastronomie založená na sezónních 
potravinách se nachází v nejstarším domě na řevnickém 
náměstí;

• HOSTINEC U ZRZAVÉHO PAVIÁNA, K Vodárně 20, Halouny, 
trampská hospůdka s nabídkou českých jídel je oblíbenou 
zastávkou kolemjdoucích i cyklistů;

• RESTAURACE LÍSKOVKA, Lhotecká 1535, Mníšek pod Brdy, 
restaurace šéfkuchaře Lukáše Amlera, jež se roku 2012 stala 
součástí sportovně relaxačního centra Esmarin; 

• BISTRO & KAVÁRNA ZÁMEK SVINAŘE, K Zámku 1, Svinaře, 
stylová restaurace pod vedením francouzského šéfkuchaře 
se nachází v zámku, jenž prochází postupnou rekonstrukcí.

Obtížnost: náročná   Délka trasy: 31,6 km   Převýšení: 409 m

Zámek Mníšek pod Brdy

Poutní areál Skalka Černolické skály
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3. NA KOLE PO OKOLÍ SLAPSKÉ PŘEHRADY

V letním počasí je ideální krátká, méně náročná trasa. Ze Slap 
nás zavede k přehradě, kde se v parných dnech můžeme osvěžit 
v chladné Vltavě. Výlet je vhodný i pro méně zdatné cyklisty.

Trasa začíná ve Slapech u motorestu, odkud se vydáme po 
frekventovanější silnici do Třebenic. Po cestě se nabízí krátká 
odbočka po červeném značení ke kapli Nanebevzetí Panny  
Marie na ostrohu nad řekou Vltavou. Z Třebenic sledujeme modré 
značení kolem oblíbené trampské hospůdky U Taterů až k rozcestí 
Pod Homolí, kde odbočíme vpravo spolu se žlutou turistickou 
značkou. Kolem Červené hory dojedeme zpět do Slap.

Zajímavosti na trase: zámek Slapy, Slapská přehrada, Třebenická 
obora, Červená hora.

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

trampská hospůdka pojmenovaná podle místního cestáře 
a povozníka Václava Tatera, jejíž historie se datuje až do roku 
1920;

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

• RESTAURACE U NEUŽILŮ, Slapy 80, 
rodinná restaurace s tradicí již od roku 1899;

• SVATOJÁNSKÁ ROTUNDA, Buš 105, 
restaurace s českou kuchyni a letní zahrádkou nabízející krásný 
výhled do krajiny okolo Vltavy.

Obtížnost: lehká  Délka trasy: 10 km   Převýšení: 198 m

Údolí Svatojánských proudů

Slapská přehrada
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4. ZA DÁŠEŇKOU DO STARÉ HUTI

Cesta z Dobříše do Staré Huti představuje nenáročný rodinný výlet. 
Podíváme se na místní zámek s okrasnou francouzskou zahradou 
i za Dášeňkou do Strže.

Trasa začíná u infocentra na Mírovém náměstí, které se nachází 
v budově muzea, a pokračuje spolu se zeleným turistickým 
značením k rokokovému zámku rodiny Colloredo-Mannsfeld. 
Bohatě zdobené interiéry i krása francouzské zahrady a anglického 
parku učarovaly nejednomu režisérovi, a tak jsme zámecké pros-
tory mohli vidět v pohádkách. Po prohlídce zámku pokračujeme 
podél zdi parku a ulicí V Lipkách, kde se stočíme vpravo na silnici 
119. Po 750 metrech odbočíme na starou asfaltovou cestu a vy-
dáme se lesem ke Svatopolskému rybníku. Napojíme se na méně 
frekventovanou asfaltku a pokračujeme do obce Budínek. U krásné 
rondokubistické kaple Nanebevzetí Panny Marie se vydáme po 
červeném značení do Strže k Památníku Karla Čapka, který se 
nachází v empírové vile. Právě zde Čapek napsal svá nejzásadnější 
díla. Můžeme si také prodloužit výlet a projít si naučnou stezku Kar-
la Čapka. U parkoviště se napojíme na cyklotrasu 308 a vydáme 
se zpět do Dobříše. Za Huťským rybníkem ještě odbočíme do ulice 
Pod Hřbitovem, na jejímž konci pokračujeme rovně ulicí U Ovčína, 
která nás dovede ke žlutému značení vedoucímu zpět k infocentru.

Zajímavosti na cestě: Muzeum Dobříš, Prokopova zahrada, 
zámek Dobříš, hrad Vargač, přírodní památka Pařezitý rybník, 
rondokubistická kaple v Budínku, Památník Karla Čapka.

Tipy na občerstvení:
• ZÁMECKÁ RESTAURACE DOBŘÍŠ, náměstí Svobody 1, Dobříš, 

restaurace s nabídkou české i mezinárodní gastronomie 
nacházející se přímo v zámeckých prostorách;

• RESTAURACE NA PRACHANDĚ, Pražská 469, Dobříš, 
vyhlášená restaurace v blízkosti vlakového nádraží 
se specializací na českou kuchyni;

• RESTAURACE NA RŮŽKU, Lidická 95, Dobříš, 
hospůdka v centru města se zaměřením na české pokrmy;

• MEXICO PUEBLO, Dělnická 35, Stará Huť, 
rodinná mexická restaurace s interiéry ve stylu mexické 
„vesnice“.

Obtížnost: lehká  Délka trasy: 12,7 km  Převýšení: 82 m (klesání: 84 m)

Památník Karla Čapka

Zámek Dobříš
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5. Z HOŘOVIC DO LITINOVÉHO KRAJE

Trasa začínající v Hořovicích nás dovede až do oblasti, kterou 
proslavil železárenský průmysl. Ostatně litinové předměty se 
v Komárově vyrábějí dodnes, a dokonce tu mají i své malé litinové 
muzeum.

Než se vydáme z Palackého náměstí na úpatí Brd, navštivme 
místní zajímavosti. Mezi ty největší patří hned dva zámky. Ve 
starém zámku sídlí muzeum, galerie a infocentrum – ten nový pak 
nabízí prohlídkové okruhy. Nemusíme letět až do Ameriky. Krás-
nou oválnou knihovnu s pracovnou mají i v hořovickém zámku! 
Z Hořovic vystoupáme ulicí Valdecká a vydáme se po méně 
frekventované silničce do Hvozdce. Než vjedeme do lesa, otevřou 
se nám nádherné výhledy na členitý reliéf Podbrdska. Z Hvozdce 
sjedeme do Mrtníku (cyklotrasa 0006) a vydáme se po naučné 
stezce Okolím Komárova k nádrži Záskalská (možnost koupání). 
Cestou ještě mineme Mrtnickou skálu s vyznačením hladiny při po-
vodních roku 1872. Přejedeme po hrázi nádrže a na okraji Chalou-
pek odbočíme zpět k cyklotrase 0006, kterou opustíme až v ulici 
Sokolovická. V centru Komárova nalezneme řadu litinových soch 
i Muzeum umělecké litiny, které můžeme navštívit každou sobotu. 
Ze zmiňované ulice odbočíme do ulice Nad Oborou vedoucí do 
Oseka, kde se napojíme na cyklotrasu 3 zpět do Hořovic. 

Zajímavosti na trase: Sloup odsouzenců v Hořovicích, nový 
a starý zámek Hořovice, osada Mrtník, Mrtnická skála, vodní 
nádrž Záskalská, vodopád na Červeném potoce, Muzeum litiny 
v Komárově.

Tipy na občerstvení:
• RESTAURACE ZELENÝ STROM, Palackého náměstí 21, 

Hořovice, elegantní restaurace se specializací na americké 
burgery, pro které pečou domácí bulky, a možností ubytování;

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

• CUKRÁRNA U BŮCHŮ, Pod Chlumem 12, Komárov, 
příjemná cukrárna s domácími zákusky;

• RESTAURACE U ŠNEKA, Pod Chlumem 106, Komárov, 
šnečí speciality na „sto“ způsobů. Podávaní šneci pocházejí 
ze soukromé farmy Tmaň v Českém krasu;

• HOSPODA U OTY, Osek 29, 
rázovitá venkovská hospůdka s nabídkou teplých jídel.

Obtížnost: střední  Délka trasy: 14,8 km  Převýšení: 251 m (klesání 246 m)

Mrtník

Zámek Hořovice Vodní nádrž Záskalská
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6. OKOLÍM KRÁLOVSKÉ PŘÍBRAMI

Cyklovýlet nás zavede na zajímavá místa v centru i v okolí královs-
kého horního města. V Příbrami si nenechme ujít návštěvu dvou 
hlavních dominant města – mariánského poutního místa Svaté 
Hory a Hornického muzea Příbram, kde můžeme sfárat do štol 
nebo se projet důlním vláčkem. Dále se podíváme do bývalého 
pracovního tábora Vojna, zavítáme do míst inspirace skladatele 
Antonína Dvořáka a vyhoupneme se na okraj CHKO Brdy.

Trasu započneme v areálu Nový rybník, kde se nachází řada 
dětských hřišť a přírodní koupaliště, která oceníme především na 
konci výletu. Vydáme se podél trati do Brodu a kolem bývalého 
uranového dolu č. 15 do Lešetic, kde odbočíme k Památníku Vo-
jna dle cykloznačení. Vojna je ojedinělým autenticky dochovaným 
vězeňským areálem ve střední Evropě. Původně se jednalo o za-
jatecký tábor pro německé válečné zajatce, avšak postupem času 
se proměnil ve vězení pro politické odpůrce komunistického režimu. 
Od parkoviště vede cyklotrasa 302, která nás dovede k zámečku 
ve Vysoké u Příbramě, sloužícímu jako památník hudebního ve-
likána Antonína Dvořáka. Od památníku se vydáme trasou 302 do 
Muzea mikroregionu Bohutínska v obci Bohutín. Odsud přes obec 
Láz po trase 8190 a následně 8198 vystoupáme do hlubokých 
brdských lesů. Po trase pokračujeme kolem vodní nádrže Pilská 
až do Obecnice, odkud sjedeme do Oseče. Dále jedeme po trase 
302 do Podlesí a kolem fotbalového stadionu se vrátíme zpátky 
do Příbrami.

Zajímavosti na trase: Svatá Hora, Hornické muzeum Příbram, 
areál Nový rybník, Památník Vojna Lešetice, Památník Antonína 
Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, Muzeum mikroregionu 
Bohutínska, rozhledna Rudolfka, vodní nádrž Pilská.

Tipy na občerstvení:
• SEZAM BISTRO NOVÝ RYBNÍK, Legionářů 378, Příbram, 

rychlé občerstvení do ruky – tak akorát „k vodě“;
• RESTAURACE DRMLOVKA, Vysoká Pec 64, Bohutín, 

příjemná restaurace s mezinárodní kuchyní je oblíbenou zas-
távkou cyklistů i motoristů;

• HOSPŮDKA U DUBU, Láz 219, 
vesnická hospůdka s přátelským personálem;

• STAROČESKÁ HOSPODA, Obecnice 126, 
tradiční česká kuchyně.

Obtížnost: náročná   Délka trasy: 33 km   Převýšení: 365 m

Památník Vojna Lešetice

Památník Antonína Dvořáka Vodní nádrž Pilská
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7. NA BUNKRY NA JORDÁNU A VRCHOL TOK

Následující dva výlety nás zavedou do samého srdce Brd. Pro-
jedeme divokou a tichou krajinou, která ukrývá plno zajímavých 
koutů odkazujících na vojenskou minulost. Vydáme se na vrchy 
Houpák a Tok (nejvyšší bod Středočeského kraje). Využijeme 
asfaltové silničky, které z Brd dělají cyklistický ráj, i kamenité 
cesty vyjeté těžkou vojenskou technikou. Kvalitní trekingové kolo 
a dostatek zkušeností jsou pro oba výlety nutností!

První okruh započneme v příbramské osadě Orlov, odkud 
se vydáme po místním modrém značení na rozcestí Pod Malou 
Třemošnou a dále rovně po neznačené cestě do obce Oseč, kde 
se napojíme na modré turistické značení. V Obecnici pokračujeme 
po Lesnické naučné stezce Klobouček k vodní nádrži Octárna. 
Po Obrázecké a následně Rusínské cestě se dostaneme k další 
modré stezce a podél hranice dopadové plochy Tok dojedeme po 
cestě Aliance k bývalé dopadové ploše Jordán, na které se nachází 
pěchotní srub CE Jordán (zvaný Benešák). Od bunkru vystoupáme 
na vrchol Houpák, odkud se z betonové pozorovatelny otevírá 
jeden z nejkrásnějších výhledů v Brdech. Využijeme červené 
značení vedoucí přes rozcestí Dlouhý kámen až na nejvyšší bod 
Brd i Středočeského kraje – vrchol Tok (865 m). Od vrcholu 
Tok pak jedeme po zeleném značení na kouzelnou luční enklávu 
Carvánka s loveckou chatou. Dále pokračujeme k Pilské nádrži. Pro 
cestu zpět do Orlova využijeme Slaninskou cestu, která vede podél 
hájovny U Slaniny, kde se pokocháme pohledem na oboru s jeleny.

Zajímavosti na trase: Lesnická naučná stezka Klobouček, vodní 
nádrž Octárna, Požární příkop, cesta Aliance, dopadové plochy 
Jordán a Tok, pěchotní srub CE Jordán, vrcholy Houpák a Tok, 
Carvánka, vodní nádrž Pilská, obora s jeleny U Slaniny.

Tipy na občerstvení:
• PIVOVAR PODLESÍ, Podlesí 139, 

řemeslný pivovar v podhůří Brd s vyhlášenými pivními speciály 
a českou i zahraniční kuchyní je gastronomickým zážitkem 
a oblíbenou zastávkou turistů (možnost ubytování);

• RESTAURACE NA SAMOTĚ U LESA, Orlov 79, 
stylová myslivecká restaurace se zvěřinovými specialitami.

Obtížnost: náročná  Délka trasy: 24 km  Převýšení: 401 m (klesání 394 m)

Pěchotní srub CE Jordán

Dopadová plocha Tok
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8. BRDSKÁ HORSKÁ PRÉMIE

Druhý výlet na Houpák a Tok z hořovické strany skutečně prověří 
naši fyzičku. Čeká nás trasa dlouhá 30 km s převýšením 713 m. 
Svačiny s sebou a hurá na to!

Začneme v Zaječově, kde se nachází bývalý augustiniánský 
klášter, a vrhneme se po asfaltce do prvního stoupání. U Bílého  
křížku odbočíme na původní dlážděnou cestu a přes plochu 
bývalého vojenského letiště se dostaneme k prvnímu bunkru. 
Podél pěchotního srubu CE Jordán, který někteří z nás znají z fil-
mu Obecná škola, vystoupáme na vrchol Houpák, kde se napo-
jíme na červené značení. Ani teď si ještě neodpočineme, neboť 
započneme s výstupem na nejvyšší bod středních Čech – Tok.  
Dopadové plochy Tok a Jordán se díky činnosti vojáků přeměnily 
v rozsáhlá vřesoviště, a tak si budeme připadat jako na drsné skot-
ské vysočině. Z Toku přes Carvánku nás čeká zasloužené klesání 
k rozcestí U Šraňku a dále Na Třetí, kde využijeme zelené značení. 
Po cestě míjíme Bor, kde stávala arcibiskupská myslivna v tyrol-
ském stylu. Pokud si troufáme, můžeme ještě vystoupat na vrch 
Koruna. Červené značení, které přináší řadu stoupání a klesání, 
sledujeme od rozcestí Pod Bučinou zpět k dopadové ploše Jordán. 
Z Dlouhého Vrchu nás čeká nejprudší a nejnebezpečnější sestup 
po Železné cestě. Nakonec se napojíme na cyklotrasu 2252, která 
nás dovede zpět do Zaječova. 

Zajímavosti na trase: klášter a poutní místo Svatá Dobrotivá 
v Zaječově, pomník 52. pomocnému technickému praporu v Dolní 
Kvani, Bílý kříž na památku boje s pytláky, letiště Pod Hejlákem, 
dopadové plochy Jordán a Tok, pěchotní srub CE Jordán, vrcholy 
Houpák a Tok, Carvánka, Bor s výhledy, skála Gundálka.

Tipy na občerstvení:
• LIDOVÝ DŮM ZAJEČOV, Zaječov 126, 

zajímavá kombinace české kuchyně (v pracovní dny)  
a vietnamské kuchyně (o víkendu).

Obtížnost: náročná   Délka trasy: 30 km   Převýšení: 713 m

Dopadová plocha Jordán

Klášter Svatá Dobrotivá
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9. Z ROŽMITÁLU K PADRŤSKÝM RYBNÍKŮM

Pohodová trasa vedoucí převážně po asfaltových a zpevněných 
cestičkách nás dovede z Rožmitálu pod Třemšínem k Padrťským 
rybníkům – ikonám Brdské vrchoviny. Stoupání nás čeká přede- 
vším na začátku trasy a po cestě na Jahodovou horu. Můžeme tak 
s sebou vzít i naše zdatnější ratolesti.

Před zahájením cesty se vydáme do Podbrdského muzea 
v Rožmitále pod Třemšínem se zajímavými expozicemi zaměřenými 
na každodenní život zdejších obyvatel i významné osobnosti 
města. Po prohlídce se vydáme po cyklotrase 8190 do Nepomuku 
(nejvýše položené obce ve Středočeském kraji), kde přesedláme 
na cyklotrasu 2273. U lomu na Červeném vrchu se cyklotrasa 
odklání vlevo – my však pokračujeme rovně, dokud nenarazíme 
na naučnou stezku Okolím Padrťských rybníků. Pomalu se blížíme 
ke svému cíli – avšak než k vodní soustavě dorazíme, vyměníme 
naučnou stezku za červené turistické značení. Křižovatka stezek 
se nachází v místě bývalé obce Zaběhlá, která zanikla včleněním 
do vojenského újezdu. U rozcestí Hořejší Padrťský rybník nalez-
neme sezení, které v tiché krajině s lehkým vlahým vánkem vy-
bízí ke krátkému odpočinku. Můžeme si ho dovolit – jsme totiž 
v polovině naší cesty. Přejedeme po hrázi mezi Hořejším a Dolejším 
rybníkem a vydáme se spolu se zelenou značkou přes Jahodovou 
horu do obce Buková. Po cestě ještě míjíme pomník připomínající 
místo seskoku československých parašutistů na konci dubna roku 
1942. V Bukové na chvíli odbočíme na cyklotrasu 2274 do Věšína, 
kde projedeme okolo novogotické kaple a za obecním úřadem se 
polní cestou vydáme zpět do Rožmitálu.

Zajímavosti na trase: Podbrdské muzeum, renesanční zámek 
Rožmitál pod Třemšínem, Cvokařské muzeum, bývalá obec 
Zaběhlá, Padrťské rybníky, pomník parašutistů u Václavky, 
Jedlová hora, Alej královny Johanky.

Tipy na občerstvení:
• ZÁMECKÁ RESTAURACE, Ing. Lízla 2, Rožmitál pod 

Třemšínem, prostory restaurace se nacházejí v budově zámecké 
konírny ze 16. století. Specialitou je pizza připravovaná v ori- 
ginální peci na dřevo; 

• NEW ROMANCE, Rybova 30, Rožmitál pod Třemšínem, 
rodinná restaurace se zaměřením na českou a středomořskou 
gastronomii. Posezení nabízí výhled na Podzámecký rybník;

• CYKLOKLUB BRDY NEPÁL, Nepomuk 97, 
cyklistický záchytný bod na úpatí Brd s možností teplého jídla 
i studených nápojů;

• PENZION JARO, Věšín 60;
• KEMP BRDY VĚŠÍN, Věšín 172, 

poctivá česká kuchyně na úpatí Brd s možností ubytování.

Obtížnost: střední  Délka trasy: 29 km  Převýšení: 289 m (klesání 292 m)

Dolejší Padrťský rybník

Podbrdské muzeum Alej královny Johanky
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10. OKOLÍM BŘEZNICE NA HROCHŮV HRÁDEK 
    A DO DRAHENIC

Poslední výlet nás zavede do nejjižnější části středních Čech. 
Podíváme se do krásného města Březnice s renesančním zámkem, 
k romantické hradní zřícenině i do vesničky se souborem lidových 
staveb.

Výlet začíná u březnického zámku, jehož prohlídku bychom 
rozhodně neměli vynechat. Podíváme se například do Lokšanské 
knihovny z poloviny 16. století (nejstarší dochované renesanční 
knihovny) a poslechneme si romantický příběh o tajném sňatku 
Filipíny Welserové a arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského.

Vydáme se po cyklotrase 1157 okolo pivovaru Herold k hradní 
zřícenině Hrochův hrádek, která je obklopena tajemstvím. Jedi- 
ná zmínka totiž pochází ze 16. století, kdy již byl hrádek pustý. 
U nádraží se ještě zastavíme u kaple sv. Máří Magdalény, jež 
stojí nad léčivým pramenem, a pokračujeme po cyklotrase 8215 
na křižovatku u Drahenického mlýna. Od křižovatky si uděláme 
krátkou zajížďku po trase 1062 do Drahenic, kde se nachází Lob- 
kowiczký zámeček s mansardovou střechou. V centru objevíme 
řadu drobných sakrálních staveb a zemědělských usedlostí. 
Můžeme také pokračovat okružní cestou do části Drahenic zvané 
Račany s roubenkami a malebnou návsí. Po cyklotrase 1062 se 
vrátíme zpět do Březnice. 

Zajímavosti na trase: zámek Březnice, Městské muzeum a Galerie 
Ludvíka Kuby v bývalé jezuitské koleji, pivovar Herold, synagoga 
a židovské ghetto v Březnici, pamětní kámen Švédského mostu, 
Drahenice, přírodní památka Oblouček.

Tipy na občerstvení:
• EQUITANA HOTEL RESORT, Martinice 1, Březnice, 

moderní restaurace s možností ubytování v hotelu jezdeckého 
klubu, jejíž specialitou jsou hovězí steaky a pokrmy z ryb či 
zvěřiny;

• RESTAURACE ŠENK ŠPEJCHAR, Ludvíka Kuby 14, Březnice, 
stylový barokní šenk s posezením u otevřeného krbu;

• RESTAURACE MĚSTSKÝ PIVOVAR, Rožmitálská 23, Březnice, 
útulná restaurace s českou kuchyní a možností ubytování.

Obtížnost: střední   Délka trasy: 16,3 km   Převýšení: 183 m

Zámek Březnice

Synagoga v Březnici
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