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PM10-Na kole Jihozápadní stranou přes Skelnou huť, Třebsko, Vojnu a
zpět do Příbrami
Brdy jsou krásné, ale okolí podbrdské Vojny je podle některých znalců ještě krásnější. Neveříte?
Projeďte se a sami porovnejte.
Startujeme na okraji Zdaboře / Březových hor na příbramském sídlišti Drkolnov.
Nejprve vyrážíme k jihozápadu, k čistírně odpadních vod v Bohutíně. Odtud pokračujeme přes rušnou
komunikaci I/18 (pozor na děti!) přes Bohutín a Kozičín až k okraji CHKO Brdy.
Po vydatném stoupáku v Kozičíně pokračujeme již pozvolna okolo hájenky u Slaniny k Pilské nádrži a
dále Obecnickou lesní cestou až ke křižovatce s Perkanskou. Cestou ke Skelné huti nezapomeňte
navštívit vrchol Zavírky (720 m) a také méně známé jezírko U Poustevníka.
Odtud vás čeká již krásný, odpočinkový sjezd ke Skelné huti a dále do Lázu, zpět na silnici I/18.
Nyní nás čeká oříšek: cyklostezka č. 8190 vede nesmyslně 1 km právě po zméněné přetížené
komunikaci I/18, s vydatným provozem kamionů, autobusů a nespočtu osobních vozidel.
Nedá se nic dělat, musíte to přetrpět. Hned u okraje Bohutína (škola, kostelíček) však uhněte doprava
a stoupejte po silnici III. třídy do Vysoké u Příbramě. Pokud nespěcháte, hned vedle je Památník A.
Dvořáka, určitě stojí za návštěvu.
Z Vysoké pokračujte dále po silnici sjezdem do Třebska. Jeho dominantou je výrazný kostel
Nanebevzetí Pany Marie s unikátními varhany. Odtud naopak vzhůru do Zavržic (v okolí najdete
keltský val a prastarý židovský hřbitov) a nyní dále směrem k podbrdské Vojně.
U odbočky k Památníku popřemýšlejte, zda-li stihnete výklad v nechvalně proslulém komunistickém
lágru Vojna (jen 800 m). Pokud chcete dál, pak okolo zmíněného vrcholu Vojna, krásnou lesní cestou
již vodorovně až nad Žežice.
Nyní však nepokračujte dál k Beránkám po modré, ale uhněte příznivě dolů po žluté , až pod
Červenou.
Cestou uzříte krásný výhled na CHKO Brdy, čekají vás známé zbrdské osmistovky: Třemošná, Brdce,
Hradiště a samozřejmě Praha s nezaměnistelným meteorologickým radarem (ve slunci stříbrná,
blyštivá stříška). Parádním sjezdem přes Červenou a Struhy okolo Drožďáku již jen 3 km zpět na
Drkolnov.

Číslo trasy: PM10
Určeno pro: cyklisty
Start a cíl: Drkolnov, Šachetní ul. (zastávka BUS)
13° 58' 50.27" E
49° 40' 27.34" N
Délka trasy: 30,1 km
Orientační čas: cyklista 120 min.
Značení trasy: po Modré značce, po Žluté značce,
neznačenou cestou, podél cyklotrasy
Lesní cesta: Slaninská, Obecnická, Perkanská,
Svatojakubská
Povrch: asfalt 80%, jemná šotolina 20%
Vhodné pro děti: Ne
Možné občerstvení: Restaurace na Vršíčku, Březové Hory
Pizzeria & Ristorante Atollo (Příbram)
Restaurace Pivovar Podlesí
Hodnocení trasy: 100%

