Odbor KČT Baník Příbram
si dovoluje při příležitosti oslav 130 let organizované turistiky v Příbrami,

pozvat všechny milovníky přírody na

II. ročník
turistického pochodu

ZA FABIÁNEM DO BRD
(Cestami Jana Čáky),
který se koná

v sobotu 21. září 2019 v Příbrami.
Pochod je zařazen do seriálu Středočeská „10“, pořádaného ve
spolupráci se Středočeským krajem.
Nenechte si ujít návštěvu jediných hor ve Středočeském kraji a chráněné
krajinné oblasti, která se teprve v roce 2016 po dlouhých devadesáti
letech otevřela veřejnosti.

Na čtyřech trasách (6, 13, 19 a 23 km) zavítáme po stopách obdivovatele těchto hor,
skauta, výtvarníka, spisovatele a znalce Brd, pana Jana Čáky, do jedné
z nejatraktivnějších částí tohoto pohoří, vystoupíme na nejvyšší horu Středočeského
kraje a seznámíme se s pánem a vládcem hlubokých brdských lesů, dobrým duchem
Fabiánem.
A neprohloupí Ti, kteří si občerstvení na cestu uloží do houbařského košíku.

Na Vaši hojnou účast se těší Odbor KČT Baník Příbram jako hlavní organizátor
pochodu a dále Město Příbram, Středočeský kraj, TO Brdy a Podbrdsko, z.s. a
Středočeská oblast KČT.

Propozice turistického pochodu „Za Fabiánem do Brd (Cestami Jana Čáky)“

Termín konání: sobota 21. září 2019
Druh akce:
Turistický pochod na trasách 6,5 km, 13,5 km, 19,5 km a 23 km. Akce je organizována jako pěší
pochod. Brdy jsou se svými zpevněnými lesními cestami s vyloučenou motorovou dopravou zaslíbené
cyklistům, ale tentokrát použití kola raději nedoporučujeme. Trasy pochodu jsme zvolili atraktivní pro
pěší turisty a na každé z nich jsou místa, kde by Vám bylo kolo nepříjemnou přítěží.
Start pochodu: Příbram – Orlov, parkoviště na konci osady a konečná MHD (8.00 – 11.30 hod. – trasy
A, B, C) a Příbram, nádraží ČD (8.00 – 10.20 hod. – trasa D)
Cíl pochodu: Příbram – Orlov (10.00 – 18.00 hod.), všechny trasy.
Trasy pochodu:
a) Trasa A, 6,6 km: Start Orlov (8.00 – 11.30 hod.) – Kazatelna (vyhlídka) – Třemošná – obora s jeleny
U Slaniny – Orlov;
b) Trasa B, 13,5 km: Start Orlov (8.00 – 10.30 hod.) – Kazatelna (vyhlídka) – Třemošná – Klobouček
(vyhlídka) – Orlov;
c) Trasa C, 19,5 km: Start Orlov (8.00 – 10.00 hod.) – Kazatelna (vyhlídka) – Třemošná – Klobouček
(vyhlídka) – Tok (nejv.hora Brd a Středočeského kraje) – Pilská nádrž – obora s jeleny U Slaniny –
Orlov;
d) Trasa D, 23,2 km: Start Příbram, nádraží ČD (8.00 – 10.20 hod.) – Březové Hory – Podlesí (pivovar)
– Kazatelna (vyhlídka) – Třemošná – Klobouček (vyhlídka) – Tok (nejv.hora Brd a Středočeského kraje)
– Orlov.

Trasy pochodu vedou po značených turistických cestách a po vlastním značení.
Doporučujeme mapy: BRDY 1:30.000 (DAB, 2018) a BRDY A ROKYCANSKO 1:50.000 (KČT, poslední
aktualizované vydání!).
Startovné: 20,-Kč/os.; registrovaní členové KČT 15,-Kč/os.; děti do 15 let zdarma
Odměny:
Každý účastník obdrží po absolvování trasy Diplom-pamětní list, na startu balíček s itinerářem trasy
a mapkou trasy, malé občerstvení na cestu a malou pozornost – suvenýr. Zvláštní odměna v cíli je
připravena pro nejstaršího a nejmladšího účastníka na každé trase.
Na startech a v cíli bude možné zakoupit oblíbené turistické vizitky.
Doprava na místo:
1)Do Příbrami, autobus.nádraží (vedle nádraží ČD) jezdí PID, linky č. 395 a 317 od Smíchovského
nádraží v Praze, doporučujeme také využít vlaky ČD (Os 7902 ze Zdic; R 1250 z Prahy; Sp 1684 Cyklo
Brdy z Prahy a R 1248 z Prahy; Os 7903 z Protivína; R 1243 z Českých Budějovic a Os 7905
z Protivína), dále autobusy: Cyklobus 440555-5 z Plzně, 304110-32 z Tábora a Sedlčan a 200014-3
ze Sedlčan).
2)Od nádraží ČD bude na start v Orlově zajištěna doprava MHD Příbram – linka č.5A (4 spoje
dopoledne a 4 spoje odpoledne - v návaznosti na vlaky ČD) a město vypraví také zvláštní historický
autobus 1x dopoledne a 1x odpoledne (odvoz z cíle v Orlově). Případné podrobnosti viz Kontaktní
osoba.
3)V místech startů v Orlově a Příbrami jsou parkoviště pro osobní vozy. Případné smluvní autobusy
budou moci vyložit a naložit cestující v místech startů a cíle (Orlov, Příbram) a bude jim zajištěno vhodné
parkování – podrobnosti viz Kontaktní osoba.
Stravování, ubytování:
V Příbrami na nádraží je od 9.00 hod v provozu restaurace, další cestou v Příbrami na Březových
Horách a v Podlesí (platí pro trasu D); v Příbrami a Podlesí si lze také dokoupit případné zásoby.
V Orlově (Start/Cíl) je zajištěno občerstvení a v provozu stylová restaurace. Na trasách v CHKO Brdy
občerstvení není, kromě studánek s pitnou vodou (jsou na každé z tras), proto doporučujeme vybavit
se svačinou na cestu.
Ubytování v zásadě nezajišťujeme, v případě nutné potřeby lze dohodnout s Kontaktní osobou do
31.8.2019.
Kontaktní osoba:
JUDr. Pavel Čámský (hlavní organizátor akce), Klaudova 80, 261 01 Příbram 4, tel.: 731 609 939, email: misacam@seznam.cz.
Doporučení na cestu:
Trasy vedou také horským terénem s místy značným převýšením a občas po kamenitých cestách, proto
doporučujeme vhodnou pevnou obuv, oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí (pláštěnku či pončo
jistě uneseme), svačinu nebo občerstvení na cestu. (V této době zpravidla rostou v Brdech houby a
vhodný košík se může hodit.) Nezapomeňte přibalit dobrou náladu.
Důležité upozornění:
Naprostá většina tras vede převážně po území CHKO Brdy, kde je třeba respektovat všechny zásady
ochrany přírody, užívat značené cesty (turistickým nebo vlastním značením), respektovat případné
pokyny pracovníků Správy CHKO, lesního personálu, příslušníků Policie ČR a IZS a organizátorů. Nikde
na území CHKO není povoleno rozdělávat oheň a tábořit, možné je pouze bivakování (přespání pod
širákem). Jedná se také o chráněnou oblast přirozené akumulace vod, velká část vodních zdrojů je

chráněna jako zdroje pitné vody a tuto skutečnost je třeba bezpodmínečně respektovat. Koupání ve
vodních nádržích není povoleno. Každý se pochodu účastní na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen
v doprovodu dospělé svéprávné osoby. Na území CHKO Brdy je značně omezený signál mobilních
operátorů – vezměte prosím tuto skutečnost na vědomí. Vjezd soukromými motorovými vozidly na celé
území CHKO Brdy je zakázán a policií poměrně přísně sankcionován.

Těšíme se na Vaši účast, přejeme příjemnou cestu a zůstáváme s pozdravem

Tým organizátorů pochodu Odboru KČT Baník Příbram

A ještě několik fotografií z tras pochodu jako ochutnávka:

