
PRAHA – PLEŠIVEC 
podzimní putování Českým krasem, Křivoklátskou vrchovinou a Brdy

"Tyto poutě (putování) vedou k tomu, že si člověk uvědomí mimolidské já. Pro některé  
účastníky se náhle hory a řeky stanou skutečností, svými smysly pocítí jejich existenci a  
přítomnost. ... Proto by jsme je měli hluboce poznávat.´Když hluboce poznáváme hory, je to  
cvičení. Potom se hory a řeky přirozeně stávají mudrci a učenci´´" 

Gary Snyder (+ citace Dógen)

Dvě možné variantní trasy putování:
A/ Praha-Sv.Jan pod Skalou-Stradonice-Křivoklát-Týřov-Kohoutovské polesí-
Zbiroh- Plešivec: 15.9. (sobota) – 19.9. (středa) - celková délka putování: cca 130 km

B/ Praha-Sv.Jan pod Skalou-Stradonice-Křivoklát-Týřov-Kohoutovské polesí-
Zbiroh-Radeč-Březina-Žďár-Strašice-Valdek-Plešivec: 
15.9. (sobota) – 21.9. (čtvrtek) - celková délka putování: cca 180 km

Popisy obou tras:
Obě trasy jsou identické až do Zbiroha (3. den putování), kde se dělí:  

1. den (sobota 15.9.): 
Sejdeme se v 8 hodin ráno na Zlíchově u zlíchovského kostelíčka. Odtud se vydáme po modré 
značce Prokopský údolím do Slivence; zde přejdeme na červenou a půjdeme údolím Cikánka a 
Radotínským údolím - jímž vstoupíme do CHKO Český kras - k Malinovu mlýnu. Dál budeme 
pokračovat po modré na Kulivou horu a pak po červené do Vonoklas, Mořinky až do Karlštejna. 
Z Karlštejna se vydáme po červené značce šípákovými doubravami do údolí Sv. Jana pod Skalou. 
Podle okolností zůstaneme na noc buď 1 km za Karlštejnem u Dubu tří bratří nebo o 3 km dál na 
louce u Kubrichotvy boudy anebo dojdeme až do údolí Sv. Jana pod Skalou a přenocujeme tam. 
(délka trasy cca 27-33 km)

2. den (neděle 16.9.): 
Budeme pokračovat po červené značce Českým krasem do Berouna; odtud dále do Stradonic 
(CKO Křivoklátsko), kde navštívíme hradiště s keltským oppidem (a případně i Žlubinecké 
hradiště na druhé straně Berounky u Nižboru). Ze Stradonic se vydáme po červené přes Dlouhý 
hřeben do obce Roztoky v zátočině Berounky a dál až ke hradu Křivoklát. Přenocujeme buďto 
poblíž Křivoklátu nebo budeme pokračovat po červené proti toku Berounky Nezabudickým 
skalami do Nezabudic a přenocujeme tam. (délka trasy: cca 32-38 km) 

3. den (pondělí 17.9.): 
Další den se buď vydáme dál po červené značce po levém břehu Berounky přes Čertovu skálu do 
Skryjí nebo přejedeme na přívoze U Luhu na druhý břeh a vydáme se do Křivoklátských lesů 
neznačenými cestami na vrchy Prachoviště a Pleskanec a dál přes Týřovické skály ke zřícenině 
hradu Týřov a skončíme opět ve Skryjích. Odtud vyrazíme podél Zbirožského potoka po modré 
značce až k Janovskému mlýnu, kde odbočíme vlevo po zelené do Přírodního parku Kohoutov; 
projdeme jím až ke zřícenině hradu Řebřík. Přenocujeme poblíž zříceniny nebo ještě týž den 
dojdeme po žluté a dál po zelené značce přes Babí skálu do Zbiroha a zůstaneme na noc někde 
v jeho okolí. (délka trasy: cca 27 – 30 km)



Varianta A/ 
4. den (úterý 18.9.):
Ze Zbiroha se vydáme po modré turistické značce do Pětidomí a dál na Dubový vršek (530 
mn.m.); odtud přes Komárov, Čihadlo až do Feldbabky, kde přejdeme na žlutou značku, po níž 
vystoupáme na vrch Ostrý (539 mn.m.), z něhož je krásný výhled na protější horu Plešivec (654 
mn.m.), cíl naší cesty; dojdeme na ni po červené značce nebo zkratkou přímou cestou svahem. 
Rozložitý impozantní Plešivec je posvátnou horou Brd. Nachází se na něm rozsáhlé hradiště 
z pozdní doby bronzové; v mladší době bronzové byla hora neosídlena a měla patrně kultovní 
význam. Jsou z ní nádherné výhledy jihozápadním směrem přes údolí Litavky do Brdské 
vrchoviny. Navštívíme Fabiánovu zahrádku, oblíbené místo zdejšího pána Brd ducha Fabiána, a 
na severním úpatí hory krásné Smaragdové jezírko. Na Plešivci přespíme. (délka trasy: 26-28 
km)

5. den (středa 19.9.):
Ráno sejdeme z Plešivce po červené turistické značce do Hořovic, odkud se vrátíme vlakem do 
Prahy. (délka trasy: 8-10 km)

Varianta B/
4. den (úterý 18.9.):
Ze Zbiroha se vydáme po červené značce přes Čertovu skálu, Chotětín a Lhotu pod Radčem do 
Přírodního parku Radeč – přes vrchy Radeč (zřícenina, 680 mn.m.), Brno (718 mn.m.) a dál po 
zelené na Bílou skálu (s krásnou výhlídkou). Odtud pak přes Sklenou huť do vesničky Březina, 
kde přenocujeme; navštívíme zde slovanské Hradiště a zámecký park. (délka trasy: 25 km) 

5. den (středa 19.9.):
Z Březiny vyrazíme po červené značce přes Hradiště (618 mn.m.) na Volduchy; odtud po silnici 
do Svojkovic a dál po žluté na vrch Žďár (629,5 mn.m.), kde se nacházejí zbytky hradiště 
z pozdní doby bronzové. Ze Žďáru budeme pokračovat po žluté a pak po zelené značce Přírodním 
parkem Trhoň do Strašic. Ze Strašic se pokusíme projít 6 km (nebo i více) vojenským 
výcvikovým prostorem do Svaté Dobrotivé (případně až ke zřícenině hradu Valdek). Na hranici 
vojenského výcvikového prostoru přespíme.(délka trasy: 26-30 km)

6. den (čtvrtek 20.9.):
Ze Svaté Dobrotivé nebo od zříceniny hradu Valdek se vydáme po cestě do Křešína a odtud po 
modré značce do Feldbabky; z Feldbabky po žluté značce na Ostrý (539 mn.m.) a dál stejnou 
cestou po žluté a dál po červené na Plešivec (654 mn.m.) – viz. Varianta A/ 4. den. (délka trasy:  
15- 20 km) Z Plešivce se můžete ještě týž den vrátit pěšky do Hořovic (+ 8-10 km) a odtud 
vlakem do Prahy. Nebo zde přespat a vydat se nazpátky až druhý den.  

Vlakové spoje z     Hořovic do Prahy:  
Odjezd: 9 hod 49 min, 10 hod 49 min, 11 hod 53 min, 12 hod 49 min, 13 hod 49 min, 
14 hod 49 min, 15 hod 53 min, 16 hod 49 min, 17 hod 49 min, 18 hod 49 min, 
19 hod 49 min, 20 hod  49 min, 21 hod 53 min. Vlak je v     Praze za 56 minut.   

Kontakt: Jiří Zemánek – mobil: 777 117 466; email: sarvanga  @centrum.c  z   

„Věřím, že hodně dobra by vzešlo ze změny postoje, kdyby se turisté opět stali poutníky.“ 
                             

Rupert Sheldrake 

mailto:sarvanga@centrum.cz

