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TRASA PM10: Z Příbrami na panorama Šumavy a Brd v okolí Vojny
Z Příbrami na podbrdskou vycházku kolem krásných skalisek pod vrchol Vojna. Na jeho
úpatí se naskýtají fantastické výhledy na krásná pohoří Šumavy a Brd. 

Cílem je  vrchol  Vojna.  Popravdě řečeno,  tentokrát  nesměřujeme přímo na vrchol.  Dnes si  však
vystačíme s úpatím Vojny, kde se nacházejí výhledy do české krajiny a jeden z mála čarověníků.

Na jihovýchodní  části  Vojny  pohledem  na  blízké  okolí  Narysova,  Březnice  a  Rožmitálu  pod
Třemšínem. A panorama Šumavy. Spatříte Novohradské hory, Kleť, Boubín, či doutnající
komíny jaderné elektrárny Temelín.

Naopak  západní  pata  Vojny  před  Vámi  rozprostře  Brdy  ve  své  plné  kráse.  Záleží,  kam
popojdete, ale je zde možnost z jednoho místa shlédnout Brdy od Třemšína, přes Prahu, Brdce,
Zavírku, Třemošnou, Tok až k Brdě. 

Pojďme se vydat na cestu
Start jsme zvolili  na Drkolnově,  v  ulici  Šachetní.  Po 500 m na malé křižovatce narazíte
na  značku. A modrá je dobrá, proto z ní nespusťte zrak. Další 3,7 km bude Vaším průvodcem.

Cestou ještě v Příbrami Vás v ulici V Aleji provede kolem statku, kde pobýval J. A. Alis.

Pozvolna začnete stoupat mezi poslední výstavbou v Příbrami. Za polem již vstupujete do
lesního porostu. Po chvilce minete po levé straně stavení a blížíte se k obci Žežice, respektive k části
Beránky. Než k dalším stavením dorazíte, hlídejte si lesní, strmější odbočku doprava. 

Vyšlápněte těch pár metrů lesem na hřeben táhlého vrcholu. Na něm se dejte vpravo a již po pár
metrech doslova narazíte na krásný  skalní útvar z kambrického pískovce.  Vraťte se stejnou
cestou zpět a pokračujte opět po   .

Projděte Beránky,  kde se doporučujeme na jejich konci  otočit.  Spatříte Svatou Horu  a část
Příbrami jako na dlani. Pokračujte přes rozcestí Nad Žežicemi až k malé vísce Vojna. Nepokračujte
již po modré, ale po pravé cestě lemující les a obec.

Pole,  kolem kterého posléze pokračujete,  končí  krásnou hradbou dubového porostu.  To je
náš první cíl. Odpočiňte a kochejte se výhledem.

Pojďme k čarověníku Vraťte se asi 70 m zpět na rozcestí a zvolte cestu vpravo. Pokračujte
400 m, kde se cesta stáčí pravotočivě. V těchto místech si začněte hlídat pravou pěšinu, která vede
až na vrchol Vojny. Nás však zajímá cca 30 m, kde se po levé straně nachází onen čarověník. Není
nikterak výrazný, ale stojí za návštěvu. GPS: 49.6396769N, 13.9833319E.

Můžete  se  vydat  na  vrchol,  je  jen  na Vás.  Nebo pokračovat  po  hlavní  cestě  kolem vrcholu  se
dostanete na západní patu Vojny. Zde se nebojte odbočit do lesa, směrem dolů k prosvítající pastvině.
Tu, jednoduše neminete. A tím nepřijdete o poslední cíl naší trasy a to výhled na Brdy. 

A pelášíme domů. Vpravo Vás cesta podél pastviny dovede na "Y" rozcestí. Pokračujte rovně dalších
250 m, kde se napojíte na nám již dobře známou   trasu. Na rozcestí „Nad Žežicemi“ odbočte na
chvilku po . Dorazíte na rozcestí "Nad Struhami". Na rozcestí se však dejte opět po  . která Vás
již bez problému dovede do místa stratu dnešního výletu.



Číslo trasy: PM10
Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, běžkaře

Start a cíl: Drkolnov, Šachetní ul. (zastávka BUS)
13° 58' 50.27" E
49° 40' 27.34" N

Délka trasy: 9,6 km
Orientační čas: chodec 170 min., běžec 100 min., cyklista

45 min., běžkař 120 min.
Značení trasy: po Modré značce, po Žluté značce,

neznačenou cestou
Povrch: 15% asfalt, 80% lesní cesty a šotolina

Vhodné pro děti: Ano
Možné občerstvení: Restaurace Pivovar Podlesí

Pizzeria & Ristorante Atollo (Příbram)
Hodnocení trasy: 100%


