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OKRUŽNÍ TRASA PM2: Naučná stezka lesoparkem Padák
Ideálním výchozím bodem je místní silnička pod hlavní silnicí I/66, spojující Příbram s
městskou částí Brod, naproti Fialovu rybníku. Odtud vede žlutě značená turistická cesta. S velmi
zvýšenou opatrností překročíme frekeventovanou silnici I/66 a po schodech stoupáme k prvnímu cíli:
Rozcestí Pohodnice, s malým pískovištěm. Odtud pokračujeme vpravo, mírně vzhůru.
Již traverzovou, vodorovnou cestou pokračujeme k místu zvaném U Dubí. Pokud půjdeme
doprava, stále lesem vzhůru, později podél okraje lesa dojdeme až k zahrádkám na Hatích, okružní
trasa pak bude měřit opravdu necelých 5 km. My ji doporučujeme, jsou odtuď krásně vidět známé
Příbramské haldy a těžní kola šachty č. 4 a 15. Stejnou cestou se vrátíme zpět k Dubí. Odtud stále
rovně a později strmým svahem vzhůru až Na Mýtinu, pod vrcholem Padáku. Opět pokračujte ještě
doprava vzůru okolo Altánu (lavička, výhled na Hatě) až k vrcholu Padáku (586 m).
Z vrcholu Padáku se vracíme stejnou cestou zpět až k Mýtině a odtud již strmě dolů okolo skalky k
rozcestí Pohodnice a zpět k Fialovu rybníku.
POZOR! Lesopark Padák se vyznačuje strmými svahy s místy odkrytými kořeny. Průjezd
běžným městským kočárkem je velmi obtížný a náročný.

Víte že..
Nově zbudovaná, naučná stezka Padák navazuje na historicky dřívější, starší stezku s
pevnými cvičebními prvky? Mezi zastávkami U Dubí a Na Mýtině okolo původních cvičebních prvků
procházíte. Byly to buď kovové nebo dřevěné konstrukce nejrůznějších tvarů, přes které se skákalo,
běhalo, různě oblézalo, šplhalo..

Číslo trasy: M2
Určeno pro: chodce, běžce
Start a cíl: Parkoviště U Fialáku (Příbram)
14° 0' 12.22" E
49° 40' 11.95" N
Délka trasy: 4,5 km
Orientační čas: chodec 95 min., běžec 38 min.
Značení trasy: po Žluté značce, naučnou stezkou,
místním značením, neznačenou cestou
Povrch: lesní cesty 80%, louky 20%
Vhodné pro děti: Ano
Možné občerstvení: Restaurace Pivovar Podlesí
GRILL Kantýna Dubno
Pizzeria & Ristorante Atollo (Příbram)
Restaurace na Vršíčku, Březové Hory
Hodnocení trasy: 0%

