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Ahoj Borku! 

 Borku, nedá mi to a já se ještě vrátím k srpnové dovolené na Příbramsko. Příbram se 

nachází v oblasti pod Brdy. Jedním z motivů turistů k výšlapu často bývá výstup na nejvyšší 

horu, nejvyšší bod pohoří, státu, kraje. A Tok s nadmořskou výškou 865 metrů je velmi 

snadno dosažitelný. Je navíc nejen nejvyšším vrcholem Brdské vrchoviny, ale také nejvyšším 

bodem Středočeského kraje. Mimochodem kopce se stejným názvem najdeme také v jiných 

pohořích. 

 Kudy na brdský Tok? Z Příbrami lze jít po zelené značce. Chůze po silnici se lze 

vyhnout využitím městské dopravy na konečnou zastávku v Orlově. Na kraji lesa je dřevěná 

socha Fabiána, strážce těchto hor. Stoupáním se dostaneme do „modřínového království“. Tak 

jsem si sám pro sebe nazval místo, kde rostou snad stovky maličkých modřínů. Doporučuji 

ještě kilometrové odbočení na vrchol Třemošná (778 m n. m.), lépe ještě kousek dál na 

Kazatelnu, skalní rozhledové místo. Z odbočení se vraťme zpátky na původní zelenou. 

Některé stezky jsou zde klasické lesní pěšiny, jiné asfaltované, další mají šotolinový povrch. 

Naše trasa pokračuje dlouhým přímým úsekem, pak odbočením vlevo, krátkým stoupáním 

a pak už se brzy dojde k rozcestníku Pod Tokem. Odtud lze vrchol „dobýt“ zleva stejně jako 

zprava. V každém případě si turista na samém vrcholu potvrdí, že hora nemusí být vždycky 

špičatá, ostatně tato slova jsou z informační tabulky u vrcholu. Není odtud ani rozhled, ale ten 

pocit…! Ano, Tok je tedy nejvyšším kopcem v Brdech. 

 Kudy zpět do civilizace? Možností je více, doporučím jednu. Pokud se budeme vracet 

do Orlova (zde jistá možnost občerstvení!), pak po zelené značce a následně po žluté k Pilské 

nádrži. Ta je mimo jiné zásobárnou vody pro Příbram, vodní dílo bylo budováno kolem roku 

1850. Od Pilské nádrže se pak dejme po cyklostezce č. 8190 k Orlovu. Odměnou bude ještě 

setkání se stádem jelenů v oboře. Cílem je tedy Orlov, místní část Příbrami. 

 Ještě na jedno upozorním: Nepodceňoval bych varování, která lze číst na tabulích 

kolem cest, aby turisté nevcházeli z cest do lesa. V Brdech býval vojenský újezd a je možnost 

setkání s nevybuchlou municí. 

 

 

 

 


