
Běžkařská trasa  \ B2 

„Telegrafní cesta“ (10 km)                      
 

 

 
Příjezdové informace: 
 
Výchozí bod:  
Kozičín u Příbrami 
GPS parkoviště: 
49°40'31.70"N; 
13°56'44.87E  (parkoviště u 
Vodárny) 
GPS počátku trasy: 
49°40'31.70"N; 
13°56'44.87E   

 

Informace o trase 
 
Délka okruhu: 10 km 
Celkové převýšení: 434 m 
Nejvyšší bod: 779m 
("Třemošná, vrchol") 
Nejnižší bod: počátek 
okruhu 
Orientační doba jízdy: 1:45 
hod. 
 

Zvláštnosti, výhledy, 
zajímavosti 

 
+ Pilská nádrž (vodní 
plocha, výhled na 
Brdce, 839 m.n.m.)  
+ Studánka pod Ohrádkou 
(dřevěný přístřešek, 
nádherná brdská studánka - 
ochutnejte!) 
+ Třemošná hora, vrchol  
+ Třemošenské 
sedlo (odbočka k vrcholu 
Malá Třemošná, krásný 
výhled na Příbram a okolí 

 
+ Kozičínské 
skály (skalnatý hřeben nad 
obcí Kozičín) 

 

 

 
SLOVNÍ POPIS TRASY 

 
Vyrazíme po rovině, k jihozápadu, podél elektrovedení (dříve i telegraf). Po 
600 m vedení náhle odbočuje vpravo. Již nikoliv podél vedení, ale vlevo, 
širokou cestou, až na Prokopskou lesní cestu. Okolo Hájenky u Prokopa 
vzhůru silničkou až k rozcestí Pila (kdo chce, ještě vyšlápne 300 m vzhůru k 
Pilské nádrži).  

Kdo čas nemá, pokračuje vpravo, stále po modré okolo Studánky pod 
Ohrádkou. Nyní šikmo vzhůru pod masivem obou Ohrádek až k rozcestí Nad 
Slaninou. Stále po modré dále, k obracišti pod Třemošnou (výhled vlevo na 
nejvyšší brdský vrchol Tok, 865 m).  

Na konci obraciště vpravo prudce vzhůru až na vrchol Třemošné hory (779 
m). Podél plotu prudce z kopce (plužíme) do nitra lesa, k oranžovému 
značení stromů. Pokud pojedete dále prudce dolů, přijedete do Obecnice, k 
zatáčce U Vojáka. Avšak my nikoliv doleva dolů, ale naopak mírně vzhůru 
stoupáním do Třemošenského sedla, oddělující oba vrcholy Třemošné 
(Třemošná a Malá Třemošná, 701 m). 

Nyní již klesáme, až k rozcestí Pod Malou Třemošnou. Zde doprava a opět 
po rovině a široké cestě k parkovišti v Orlově, pod masivem známé 
Třemošné hory. Po okraji parkoviště, okolo dřevěné rozhledny až na okraj 
lesa, za závoru do pravoúhlé zatáčky. 

Zde prudce ostře vlevo, dolů a po cestě okolo Kozičínských skal zpět ke 
Kozičínu. Pokračujte stále rovně, okolo další červenobílé závory na silničku, 
spojující Kozičín a Hájenku u Slaniny. Po silničce zpět 100 m k parkovišti u 
Vodárny, k našemu výchozímu bodu..  

 

 

 

http://www.objevbrdy.cz/misto/apartmany-pod-lesem-vysoka-pec-bohutin.html

