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Den první - 26. 12. 2010
* Ráno nejpozději v 1000 hodin vyjdeme ze svého bydliště a vydáme
se západně, směrem na Prahu 5 - Zličín.
\\Je tolerováno použití dopravních prostředků: el. dráhy na Bílou
horu (22),či na Sídliště Řepy (9,10),nebo metra do Zličína(B)\\
* - Jdeme-li přes Bílou horu, jdeme z Bílé hory ulicí Čistovickou,
potom přes staré Řepy ulicí Žalanského, přes železniční přejezd a
ulicí Strojírenskou do Zličína. Ve Zličíně na křižovatku s ulicí
Hrozenkovskou a odtud doprava touto ulicí.
- Jdeme-li přes sídliště Řepy, přejdeme u žst. Praha-Řepy po
mostě přes trať, projdeme do Zličína a dáme se skrz Zličín ulicí
Hrozenkovskou.
- Jdeme-li od konečné stanice metra, vyjdeme k severu, přes
autobusová stanoviště,ulicí K metru, dále přes přechod pro chodce
do Zličína,stále rovně, až dojdeme na Hrozenkovskou ulici.
* Ze Zličína vyjdeme po silnici Hrozenkovské směrem na Sobín.
* Po silnici podejdeme dálnici.
* Po 800 m od Zličína silnice zatáčí vpravo, vlevo vede odbočka. Z
odbočky vede vlevo silnička, vpravo polní cesta, mezi je stavení
"Sobínka". Pokračujeme po polní cestě, která vede vpravo kolem
stavení, k osamělému remízku na západním obzoru <1h45m>.
* Cesta po 1 km vede přes bývalé hnojiště, za kterým je remízek.
Remízek obcházíme vpravo.
* Překračujeme silnici Chrášťany - Chýně, na druhé straně projdeme
přes skládku suti, za kterou pokračujeme přímo po polní cestě.
Pozor, abychom se nenechali svést vpravo dolů.
* Po 1.5 km procházíme mezi novými krabicovými domy, vzápětí
křižovatka silnic. Pokračujeme po silnici přímo.
* Po 300 m křižujeme trať Rudná - Hostivice <2h30m>.
* Po 2 km vstupujeme do Úhonic {R} <3h>. Projdeme do obce k
autobus. zast., za ní odbočíme vpravo po silnici směr Chrbiny,
Nenačovice. (bus do Prahy [20m]: 11.33, 13.33)
* Sestupujeme 2.5 km po silnici do údolí potoka Loděnice.
* V údolí procházíme po silnici osadou Chrbiny <3h30m>. Překročíme
potok Loděnici a za domem vpravo odbočíme doprava nahoru po lesní
cestě.
* Po 1.5 km cesty lesem se zprava připojí zelená tur. zn.
Pokračujeme přímo.
* Po 500 m zelená odbočuje vlevo. My pokračujeme přímo po žluté
tur. zn.
* Po 1 km procházíme obcí Libečov <4h20m> a jdeme dále po žluté.
* Po 100 m podcházíme silnici Beroun - Kladno a pokračujeme polní
cestou po žluté.
* Po 1 km přicházíme do obce Chyňava {R}, zatočíme vlevo ke
kostelu <4h45m>. Od kostela pokračujeme přímo po červené tur. zn.
(bus do Berouna [20m]: 15.33; do Kladna [40m]: 14.49)
* Pozor, červená po které jdeme, nevychází z obce po silnici směr
Hýskov, ale po místní komunikaci.
* Po 1 km přicházíme polní cestou po červené k lesu. Zde je
rozcestník, od nějž jdeme po modré tur. zn. na Nižbor.
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* Po 5.5 km přicházíme do Nižboru {R}. Překračujeme železnici
Rakovník - Beroun. (žst. 100 m západně; vlaky do Berouna [15m]:
15.45, 16.56, 19.05, 20.57)
* Přecházíme po mostě přes Berounku <6h10m>. Za mostem aut.st.
(bus do Berouna [18m]: 14.05, 16.05, 18.05, 20.15). Zde končí
modrá tur. zn. a dále pokračujeme po zelené tur. zn.
\\ UPOZORNĚNÍ: Zelená vede cca 2 km lesem. Proto je-li již příliš
velká tma, je možno od tohoto místa použít alternativní cestu po
silnici: Nejprve po červené nahoru k zámku a pak po silnici přes
Ovčín, Lísa, Červený kříž - zde mírně vlevo - až k Hornímu
rybníku. Dále po řádné trase. Obchvat měří 6 km. \\
* Nejdeme-li obchvatem, jdeme po zelené tur. zn. Nejprve 800 m
mezi domy po asfaltové cestě a potom vpravo, lesní cestou, stále
přímo nahoru.
* Po 1 km stoupání lesem překračujeme silnici, pokračujeme přímo
po zelené, cestou 100 m lesem, a poté 100 m přes mýtinu.
* Po 200 m od silnice odbočujeme vlevo, podél nízkého lesa.
* Jdeme stále po zelené,100 m podél lesa a pak pěšinou dolů lesem.
* Dojdeme na lesní cestu, na ní se dáme doprava.
* Přicházíme na silnici, pokračujeme mírně vlevo po ní.
* Přicházíme do obce Nový Jáchymov {R} <7h15m>. Zelená zde končí.
Pokračujeme přímo, po silnici směr Broumy, Skryje.
bus do Berouna [35m]: 13.45)
* Po 2 km přicházíme k Hornímu rybníku. Zprava se připojuje
silnice alternativní trasy. Pokračujeme po silnici přímo.
* Po 1 km křižujeme silnici Zdice - Křivoklát a přicházíme do obce
Karlov. Pokračujeme přímo. (5 km severně, po červené tur.zn., nebo
po silnici, žst. Roztoky u Křivoklátu. Vlaky s přípojem do Prahy:
20.36 - přes Beroun, 20.57 - přes Rakovník; dnes poslední možnost)
* Po 1 km opouštíme Karlov, křižujeme další silnici, pokračujeme
přímo. Vlevo bývalá restaurace Na Placandě <8h>.
* Jdeme přímo po silnici, odboček si nevšímáme. Po 3 km procházíme
okrajovou částí obce Broumy - Luh <8h30m>. Do centra obce Broumy
{R} neodbočujeme. Pokračujeme přímo.
* Po 3 km chůze po silnici přicházíme k dvojici hájoven Bušohrad
<9h10m>. Vlevo od silnice, naproti druhé hájovně je dřevěná
autobusová budka - místo nocování.
//Půjdete-li po silnici, je po 2.5 km vpravo, 10 m od silnice,
osamělá v lese, další dřevěná budka. Je 100 m před další aut.
zast. a 10 m před vedením velmi vysokého napětí. Má kapacitu 4
osoby.//
Den druhý - 27. 12. 2010
(ráno jede ústupový autobus z Broumů (3km zpět)do Berouna [1h]:
4.45,5.45,7.48, 8.46; přímo z Bušohradu v 7.42).
* Pokračujeme po silnici západním směrem.
* Po 3 km od Bušohradu křižovatka, pokračujeme přímo, směr Skryje.
* Po 1.5 km křižovatka "U ručiček", rovněž aut.zast. Odbočujeme
vlevo směr Podmokly.
* Sestupujeme po silnici do údolí Zbirožského potoka.
* Překračujeme potok u samoty Slap <1h15m>.
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* Stoupáme z údolí po silnici nahoru, směr Podmokly.
* Po 3 km od Slapu přicházíme do Podmoklů {R} <2h10m> (bus do
Zbiroha [30m]: 10.55, 12.38, 13.23).
* Po silnici projdeme jihozápadním směrem skrz Podmokly.
* 1 km za obcí křižovatka se silnicí Radnice - Rakovník. Po 20 m
vlevo pokračujeme v původním směru po asfaltované cestě.
* Po 1.5 km jdeme skrz obec Chlum <3h>. Zprava se připojuje
červená tur. zn. Dále jdeme po červené. Pozor abychom neodbočili
na vyhlídku - cesta tam je značena trojúhelníky.
* Sestoupíme po červené k Rybárně u Berounky <3h30m>.
* Vystoupáme nahoru od Berounky po červené do Hřešihlav <4h>.
(bus do Radnic [25m]: 15.54).
* Z Hřešihlav jdeme po červené k Berounce na rozcestí u Rakolusk
<4h30m>. Pozor, rozcestí je od vystoupení z lesa, kde končí
kvalitní značení, 200m po okraji lesa a pak 100m přes louku, u
Radnického potoka. Jde o rozcestí tří červených.
* Od rozcestí jdeme po červené, která vede bezprostředně přes
potok a do kopce směr Bujesily, Liblín.
* Po červené do Bujesil <5h5m>.(bus do Radnic [20m]: 16.08, 18.06)
* Po červené do Liblína, k mostu {R+} <5h50m>. (bus do Radnic
[25m]: 16.00,18.00; do Plzně [1h30m]: 16.30)
* V Liblíně opustíme červenou, dále jdeme po zelené tur.zn.
* Přejdeme přes Berounku, za mostem odbočíme vlevo po zelené.
* Jdeme po zelené podél Berounky k soutoku se Střelou a pak podél
Střely.
* Přijdeme k Piplovu mlýnu <6h35m>, opustíme zelenou a přejdeme
most přes Střelu. (bus do Plzně [1h20m]: 16.39)
* Hned za mostem opustíme silnici vpravo, prudkým stoupáním v
lese, pěšinou po žluté tur.zn.
* Po 4 km lesní a polní cestou po žluté přijdeme do obce Koryta
<7h30m>.
* Před koncem vesnice odbočíme ze silnice, po které jdeme, po
žluté mírně doprava - ze značek to není zcela zřejmé.
* Jdeme lesními cestami dále po žluté. Věnujte prosím pozornost
udržování správného směru. Na křižovatkách lesních cest je snadno
možné zbloudit.
* V lese mineme rekreační zařízení dříve patřící Okresnímu domu
pionýrů a mládeže Plzeň sever "Oborská hájovna" <8h15m>.
* Stále po žluté vyjdeme z lesa a dorazíme do obce Obora {R} <9h>.
* Ve vsi opustíme žlutou a jdeme dále po silnici směr Kaznějov.
* Po 2 km přijdeme do Kaznějova {R+} <9h30m>.(vlak do Plzně [30m]:
17.25,18.12,19.00,19.25,20.13; bus do Plzně [30m]: 18.58,20.38).
\\ Za Kaznějovem, nedaleko ChZ Julia Fučíka a kaolinových dolů, se
bude nocovat. Je tedy možno navštívit restauraci.\\
* Po návratu z restaurace nalezneme nejprve nádraží. Od něj po
zelené tur. zn. podejdeme tunelem kolejiště, projdeme alejí. Na
konci aleje zatočíme stále po zelené doprava.
* Po 800 m po cestě přejdeme železnici. Vzápětí za přejezdem
odbočíme vpravo, ke koupališti.
* Na druhé straně koupalistě je zastřešená plocha s krbem, místo
nocování.
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Den třetí - 28.12. 2010
(ráno z Kaznějova do Plzně vlak
[30m]:4.13,5.13,6.12,6.56,7.25,8.15,9.00,9.25 ; bus [30m]:4.38,
5.48,6.13,6.58,7.58,8.38,9.13,10.28).
* Vrátíme se na zelenou tur. zn. a vyrazíme po ní na západ.
* Projdeme obcí Krašovice <1h>, a pokračujeme dále po zelené.
(bus do Plzně [30m]: 9.44, 12.57).
* Projdeme obcí Nekmíř <1h45m>, a pokračujeme dále po zelené.
(bus do Plzně [30m]: 8.12, 12.45).
* Přijdeme na okraj obce Všeruby {R} <2h30m>, opustíme zelenou,
projdeme do středu obce ke kostelu, odtud doleva po silnici směr
Hunčice, Líšťany. (bus do Plzně [30m]: 13.05)
* Překročíme silnici Plzeň-Karlovy Vary.
(bus do Plzně [30m]: 9.35, 11.45, 14.58)
* Projdeme obcí Hunčice <3h>.
* Stále po silnici přijdeme na okraj obce Líšťany <3h20m>, ke
kapli. Zde opustíme silnici a dáme se ulicí přímo, ke kostelu.
* Od kostela jdeme cestou na sever, do 200 m vzdáleného Náklova
* Z Náklova 150 m silničkou na západ, ke křižovatce.
* Od křižovatky ujdeme po silnici 100 m na sever, těsně za osamělé
stavení.
* Za stavením odbočíme ze silnice doleva a přes pole, přesně na
západ, směřujeme na horní okraj obce Chrástov.
\\ Je-li pole rozbahněné, pokračujeme do Pernarce stále po
silnici, přes obec Březí. Délka alternativní trasy je 5 km. \\
* Po 1300 m přes pole dojdeme do obce Chrástov <4h>. Obcí projdeme
od shora dolů.
* Dole v obci se napojíme na zelenou tur. zn. a vydáme se po ní na
západ, směr Pernarec.
* Asi po 500 m odbočuje polní cesta, po které jdeme, doleva. My
však pokračujeme po zelené, která vede přímo - špatně značeno.
* Po 1.5 km projdeme kolem Žebráckého mlýna <4h25m>. Pokračujeme
po zelené.
* Po 1.5 km přijdeme do obce Pernarec {R+} <4h50m>. Projdeme skrz
obec, stále po zelené. (bus do Stříbra [30m]: 14.40, 16.05; bus do
Plzně[30m]:13.20, 17.07).
* Na obec Pernarec bezprostředně navazují Krukanice. Na jejich
konci odbočuje zelená doleva. My pokračujeme po silnici.
* Po 2.5 km projdeme obcí Rozněvice <5h40m>. Jdeme stále po
silnici.
* Po 2 km dojdeme k osadě Šipín <6h15m>. Je to romantické zákoutí
s kostelem a hřbitovem, vlevo od silnice v serpentinách.
* V Šipíně se napojíme na červenou tur. zn., sejdeme serpentiny,
kolem dřevěné kaple, do údolí Úterského potoka.
* Přejdeme potok <6h30m> a odbočíme po červené ze silnice vlevo.
* Jdeme podél potoka Hadovky. Po 2 km vpravo zřícenina hradu
Gutštejna <6h55m>.
* Pokračujeme stále po červené, přijdeme na silnici Stříbro Konstantinovy lázně <7h15m>, dáme se vlevo, po silnici.
* Po 200 m odbočíme ze silnice vpravo, do lesa, stále po červené.
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* Po 1 km u Bílého mlýna zatočíme doprava, stále po červené.
* Po dalších 500 m dojdeme na dohled k žst. Strahov <7h35m>.
Opustíme červenou a 50 m před stanicí přejdeme trať. (vlak do
Plzně [1h] s přestupem v Pňovanech: 16.27, 18.27).
* Za tratí se dáme mírně do kopce, po cestě, později s asfaltem.
* Po 1.5 km mírného stoupání po asfaltované cestě dojdeme do obce
Strahov <7h55m>.
* Projdeme po hlavní silnici skrz obec Strahov.
* Cca 100 m za Strahovem, těsně za prvním stromem vpravo odbočíme
ze silnice vpravo a vydáme se po cestě přes pole - může být
nezřetelná - směrem ke sloupu velmi vysokého napětí.
* Sloup VVN mineme 10 m vpravo a jdeme stále přímo po cestě do 200
metrů vzdáleného vykousnutí lesa.
* Projdeme vykousnutím, po 200 m vykousnutí končí. Odtud
pokračujeme lesní cestou, stále západním směrem.
* Po 400 m se zprava připojí žlutá tur. zn. Dále jdeme po žluté,
stále kupředu.
* Po 300 m projdeme obcí Vlčkov <8h15m>. Pokračujeme po žluté.
* Na konci Vlčkova za hájovnou pokračujeme po žluté přímo, po
okraji lesa, po cestě.
* Po 300 m vejdeme do lesa. Pokračujeme po žluté.
* 1 km od Vlčkova dojdeme na křižovatku s kvalitnější lesní
cestou, žlutá a cyklostezka odbočují vpravo. Zde žlutou opustíme.
Na křižovatce nejprve mírně vlevo, a pak v původním směru
* Po dalších 100 m křižujeme kolmo další kvalitnější lesní cestu,
tentokrát asfaltovanou. Pokračujeme zcela přímo.
* Po600m se cesta napojí na jinou lesní cestu křižovatkou tvaru T.
Zde odbočíme vpravo, směrem k mysliveckému posedu.
* Po 100 m, na lesní křižovatce tvaru Y, se dáme mírně vlevo.
* Po 150 m vyjdeme náhle z lesa, na jižní okraj pole <8h45m>.
Pokračujeme podél lesa, pole máme po pravé straně, les po levé.
* Po 1 km cesty podél lesa nás okraj lesa prudce stočí vpravo.
Vzápětí dojdeme k silnici Zádub - Olbramov <9h>. Vydáme se po
silnici západním směrem, t.j. vlevo.
* Po 1.5 km cesty po silnici přijdeme do obce Olbramov <9h20m>.
Silnice hned zkraje obce odbočuje vlevo, my jdeme přímo, do vsi.
* Projdeme na náves, odtud se dáme cestou na západ, mezi rybníkem
a hospodou {R+}.
* Za posledním stavením obce zatočíme po cestě prudce doprava.
* Po 500 m po cestě přes pole přijdeme k rozdvojení polních cest
na okraji lesa. Dáme se po cestě vpravo, do lesa, z kopce.
* Klesáme 500 m po lesní cestě. Odboček vlevo si nevšímáme. Míjíme
hájovnu vpravo od nás.
* 100 m poté, co mineme hájovnu zatočíme po cestě vpravo. Na
rozcestí, které následuje vzápětí, se dáme vlevo.
* Po 500 m přijdeme po cestě k obci Kořen <9h45m>.
* Cíl cesty - budova Kořen č.p. 6 stojí 100 m jižně od návsi s
rybníkem, či 50 m jižně od kostela. Jedná se o zámek v parku.
Vstupte dovnitř a dožadujte se místnosti vyhřáté minimálně na
10°C.
Konec

