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TRASA OB2: Z Obecnice na Octárnu a dál na Klobouček (703 m, vrchol)
Nejlepším  místem,  odkud  lze  vyrazit  k  nádrži  Octárna  (jinak  také  nádrž  Obecnice)  je  místní
Parkoviště u Stadionu (koupaliště). Najdete tu dostatečně širokou, odstavnou, škvárovou plochu.
Stát lze snadno při okraji parkoviště, parkovacích míst je zde dostatek.

Od Parkoviště  u  koupaliště  zamíříme  západním směrem,  po  cestě  proti  toku  Obecnického
potoka.  Již po 100 m dorazíme k místní, vyhlášené letní restauraci Rezervace,  kde se lze na
zpáteční cestě velmi příjemně osvěžit a občerstvit. Po dalších 200 m stojíme na malé křižovatce, u
mostku přes Obecnický potok. Zde odbočte vlevo, a pokračujte mezi domy až k lesu, k počátku lesní
cesty Kloboučská. Až sem vede asfaltová cesta.

Za posledními obecnickými domy stoupáme pozvolna lesní, šotolinovou cestou vzhůru až k odbočce
lesní cesty "Zelená Linie". Zde odbočíme vodorovně vpravo a pokračujeme 800 m lesem po výrazné
cestě až k nádrži Octárna.

Od nádrže pak pokračujeme vzhůru po Obrázecké lesní cestě až do místa, kde se asfaltová cesta
rozdvojuje ve tvaru písmene Y. Pravá větev je označena jako Rusínská lesní cesta a dovede vás
přes vřesoviště až na nejvyšší vrchol Brd Tok (865 m). Pokud se vydáme levou větví, vzhůru do
kopce, dojdeme (1,3 km) opět po asfaltové cestě až na vrchol Kloboučku (703 m).

Pár desítek metrů východním směrem pod vrcholem Kloboučku najdete krásné, slepencové skály,
vysoké nejčastěji 8-10 m (místy převislé a výjimečně vyšší -  až 15 m). Zčásti skály velmi mechovaté
si oblíbili horolezci již před II. světovou válkou. Dnes je tu několik původních i moderních lezeckých
cest obtížnosti III až VIII, zajištěných skobami i nýty.

 

Víte že..
Na východní straně vrchu Kloboučku stávala kdysi myslivna, ke které se váže stará pověst?
Traduje se, že jednou na ni přijela mladá komtesa, z rodu majitele zdejšího panství, spolu s mnoha
vznešenými hosty, lesmistrem a služebnictvem.
Společnost se usadila do trávy, aby si odpočinula a občerstvila se. Komtese se zde tak  moc líbilo, že
sňala z hlavy svůj klobouček a odhodila jej do trávy. Lesmistrovi přikázala, aby tam, kam spadl,
nechal vystavět myslivnu a k ní připojil tolik lesa, kolik stačí do večera objet na svém koni.
Tak se i stalo..

Myslivnu však zde již nenajdete, ani její pozůstatky. Byť byla obydlena více než 200 let, přežila vznik
střelnice i německou okupaci, r. 1953 však bohužel ne. Byla násilně vystěhována a zbořena, stejně
jako mnoho dalších hájoven v Brdech. Vodu ze studánky U kloboučku však pili celé generace fořtů.

Pramen: Jan Hajšman, Jaroslav Vogeltanz - Tajemství Brdských vrcholů I.



Číslo trasy: OB2
Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, běžkaře

Výchozí bod: Obecnice, parkoviště u stadionu
49° 42' 54.19" N
13° 56' 47.45" E

Cílový bod: Klobouček (vrchol, 703 m)
49° 42' 16.25" N
13° 54' 55.57" E

Délka trasy: 5,0 km
Orientační čas: chodec 90 min., běžec 55 min., cyklista

30 min., běžkař 70 min.
Značení trasy: neznačenou cestou

Lesní cesta: Kloboučská, Obrázecká
Povrch: asfalt 70%, šotolina, lesní cesta 30%

Vhodné pro děti: Ano
Hodnocení trasy: 0%


