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VRCH TŘEMOŠNÁ
(778 m)

Možnosti pěších tras:
od této informační tabule je možno buď absolvovat okruh na Třemošnou a zpět do Orlova (vyznačeno jako okruh; cca 3,5 km, převýšení 130 m),
nebo po výstupu na Třemošnou pokračovat po
jejím úbočí kolem studánky s přístřeškem směrem
k Pilské nádrži a dále do Bohutína.

Výhled ze skály „Kazatelna“ (740 m)

Výrazným geomorfologickým útvarem ve východní
části Brd je vrch Třemošná. Její hřeben je protažený od
jihozápadu, kde navazuje na náhorní rovinu směrem
od nejvyššího brdského vrchu Tok (865 m) k severovýchodu, kde se prudce sklání k Obecnici. Při pohledu na
Brdy z východních a severovýchodních směrů je velice
nápadná, proto se podle Třemošné dříve celá centrální
část Brd nazývala „Třemošenským pohořím“. Svůj
název má Třemošná podobně jako Třemšín od lesního
keře střemchy. Podle různých bájí a pověstí vzniklo
toto jméno jinak, méně prozaicky; poutavě o tom píše
místní patriot, spisovatel a graﬁk Jan Čáka ve své knize
„Střední Brdy – krajina neznámá“.
Po přírodovědecké stránce jsou zde významné vystupující skalní útvary a kamenná moře na různých
místech ve svazích. Na severních svazích se vyskytuje
i bohatá květena, např. lilie zlatohlávek.
Třemošná byla již od vzniku turistiky významným cílem
poutníků. Stezka na Kazatelnu byla upravena již
někdy v šedesátých letech 19. století dobříšskými Colloredo-Mannsfeldy, kterým tato část Brd před vznikem
dělostřelecké střelnice v roce 1927 patřila.
Východiskem vyznačené trasy je osada Orlov, jejíž
horní okraj, odkud vychází stezka a kde je tato informační tabule, leží v nadmořské výšce 650 m. Půjdemeli doleva po okraji lesa, po 200 m dojdeme k nízké
vyhlídkové dřevěné konstrukci, poskytující rozhled východním a jižním směrem na město Příbram, Březové
Hory, kopce středního Povltaví a Středočeské pahorkatiny.

východním a jižním směrem: v blízkosti je město
Příbram se Svatou Horou; za dobré viditelnosti
uvidíme za pahorkatinou středního Povltaví na
obzoru vrchy Mezivrata (714 m) u Votic, Javorovou skálu (723 m) a Kozlov (708 m), jižněji pak
Temelín, Písecké hory, za nimi Novohradské hory
a dále vpravo jižní část Šumavy s Kletí, Velkým
Plešným, Chlumem, Libínem, Knížecím stolcem až
po Bobík a Boubín. Za zcela výjimečných okolností mohou být vidět i Alpy.

Další rozhled:
od Kazatelny vystoupáme na sedélko pod vrcholem, odkud se nám otevře částečný výhled na
sever přes obecnickou kotlinu na dlouhý hřeben
Brda (773 m) – Klouček (682 m). Abychom odsud
spatřili vrcholovou náhorní rovinu nejvyššího brdského vrchu Tok (865 m), musíme popojít poněkud doprava po hřebeni a pak se vrátit.

