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TRASA PM9: Z Příbrami až na vrchol podbrdské Vojny (667 m)
Vojna, to je pro Příbramany a okolní obyvatele okolních obcí zkrátka známý a významný vrchol.
Cizími turisty je však neprávem opomíjený. A to právě díky blízkým, lákavějším Brdům. Současně jde
o vrchol s krásnou i smutnou historií současně.

Až budete stoupat západními svahy, najdete velké množství hlubokých, zarostlých děr - pozůstatky
tradiční, příbramské hornické činnosti. Železité rudy, olovnaté a stříbrné žíly, toto vše se zde těžilo
a hledalo, a to již od pradávna. Po druhé světové válce zde byl na východních svazích Vojny založen
jeden z historicky prvních uranových dolů na Příbramsku.

Vrch Vojna si však s sebou nese i název smutné historie 50-tých let, kdy jen o kousek dál, východním
směrem vzniklo nechvalně proslulé vězeňské zařízení se stejnojmenným názvem: lágr Vojna.
Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce sloužil v období 1949–1951 jako tábor
nucených prací. Následně až do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce
komunistického režimu. 

Právě hned vedle lágru byl založen v r. 1948 bývalý uranový důl č. 2. K ukončení hornické činnosti
došlo na Příbramsku v roce 1991. Během období celých 44 let bylo z příbramského podzemí vytěženo
na 48,8 tisíc tun uranu, 6,2 tisíc tun olova, 2,4 tisíc tun zinku a 28,9 tisíc tun stříbra.
Výlet na Vojnu tak v duchu evokuje i tuto smutnou historii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A jak to šlo nám?

S Markétou parkujeme na Drkolnově,  v ul.  Šachetní  (konečná BUS 1A),  naproti  Drkolnovskému
parkovišti.  Odtud pokračujeme jižním směrem.  Za zděnými  drkolnovskými  garážemi  strmě dolů,
asfaltovou pěšinou dolů k travnatým Planinám. Z Planin pokračujte vzhůru k okraji lesa a podél něho
okolo hrany Vokačovského  rybníka  a stále po vrstenici  dále,  až na cestu spojujícící  Zdaboř s
Bohutínem (viditelné bytovky).
Odtud strmě po cestě vzhůru do lesa k turistickému rozcestí Struhy   Dále stále vzhůru
širokou lesní cestou až ke Zdabořské ul., pod Červenou.
Zde překročíme hlavní, březnickou silnici a pokračujeme mezi chatami pod Červenou vzhůru k lesu.
Nezapomeňte se v polovině otočit jako my! Uvidíte brdský hřeben Třemošné a Ohrádek pěkně proti
sobě!

Nyní již  vstupujeme do lesa.  Na vrcholu stoupání (Nad Žežicemi),  odbočíme doprava a po 
pokračujeme k Vojně. Těsně před prvními domky lesní pěšinou ostře k vrcholu. Ještě jedna cesta
vzhůru k vrcholu vede skrze obec Vojnu, ale to nedoporučujeme zejména po dešti nebo za vlhka,
budete totiž celí od bláta, jako my :-)

Vrchol? Ticho, klid, krásná, nedotčená příroda. Jen zvěř a my. Zapisujeme se do vrcholové knihy a
vracíme se pomalu zpět. Určitě se sem podívejte, stojí to za to.
Tak ahoj příště! Markéta a Honza



Číslo trasy: PM9

 

Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty
Výchozí bod: Drkolnov, Šachetní ul. (zastávka BUS)

49° 40' 27.34" N
13° 58' 50.27" E

Cílový bod: Vojna (667 m)
49° 38' 31.35" N
13° 59' 3.18" E

Délka trasy: 5,0 km
Orientační čas: chodec 85 min., běžec 50 min., cyklista

29 min.
Značení trasy: po Modré značce, po Žluté značce,

neznačenou cestou
Povrch: asfalt 20%, šotolina, lesní cesta 80%

Vhodné pro děti: Ano
Možné občerstvení: Restaurace na Vršíčku, Březové Hory

Pizzeria & Ristorante Atollo (Příbram)
Restaurace Pivovar Podlesí

Hodnocení trasy: 100%


