
0

Trasa OB5: Z Obecnice na Tok a kolem dopadovky zpět
Startujeme z parkoviště v Obecnici, kde se napojte při vstupu do Brd na  . Pokračujte asi 600 m
k  rozcestí  u cesty Zelená linie.  Zde se dejte vpravo k Octárně.  Pokračujte po asfaltové
Obrázecké cestě podél Octárny cca 1,3 km k rozcestí Rusínské a Obrázecké cesty. Poznáte jej
překročením (po silnici) přítoku Obecnického potoka. Odbočte vpravo na Rusínskou cestu. 

Začínáme stoupat na Tok...

Cesta Rusínskou  Vás po 3 km dovede až na vrchol Tok. Po chvíli narazíte na protipožární
val  kolem dopadové plochy Tok.  Místo  nese název U Rusínské boudy.  Valem jen projděte  a
pokračujte lesní cestou.

Po průchodu otevřenou krajinou dorazíte na rozcestí  4 cest  jste jen pár metrů od vrcholu.  Ten
nepřehlédnete díky kamenným mohylám a již legendární „hokejce“ s nápisem „Tok 865 m“ 

Frčíme dolů...

Pokračujete valem přes vždy zaplavenou část  vrcholu.  Dbejte však pohybu jen po vyznačených
cestách.

Valem dojdete až na cestu z kostek, pod názvem Aliance. Po ní pokračujte kolem dopadovky
přibližně 1,1 km k prudké levotočivé zatáčce. Zde vkročte opět do protipožárního valu a sešupem dolů
(zde velmi opatrně) se pochvíli napojte na . V tomto místě, je malá kruhová točna. Popojděte cestou
dolů (ne po modré) a po pravé straně se osvěžte brdskou vodou z Knížecí studánky.

Vraťte se na , na které strávíte cca 1,1 km. Dorazíte k nevýrazné odbočce vlevo do lesa. Celá
cesta je tzv. technologická linka. Orientaci usnadní žluté lesnické značení vytyčující cestu. 

Linka Vás provede krásným brdským prostředím od dopadovky k Obrázecké cestě.  3x
překročíte drobné přítoky Obecnického potoka. Poslední překročení Vás spojí  dnes již se známou
Obrázeckou  cestou.  Po  chvíli  dorazíte  opět  k  Octárně,  za  ní  odbočte  vpravo  a  pak  vlevo  na
Kloboučskou cestu.



Číslo trasy: OB5
Určeno pro: chodce, běžce, běžkaře, cyklisty

Start a cíl: Obecnice, parkoviště u stadionu
13° 56' 47.45" E
49° 42' 54.19" N

Délka trasy: 14,4 km
Orientační čas: chodec 260 min., běžec 150 min., běžkař

180 min., cyklista 70 min.
Značení trasy: po Červené značce, po Modré značce,

neznačenou cestou
Lesní cesta: Kloboučeská, Obrázecká, Rusínská,

Aliance
Povrch: 80% šotolina a lesní cesty, 20% asfalt

Vhodné pro děti: Ne
Hodnocení trasy: 100%


