
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrachovišťská trasa  
pro pěší 

Trasa 11,8 km – 3:40 h 

Na trase uvidíte: 
Záskalskou přehradu, pozůstatky po dolování 

na Jedové hoře, Hrachoviště – pozůstatky 
zaniklé obce, přírodní památka, hrad Vladek, 

Jindřichovu skálu 

 

 

 

 



 Výchozí bod - parkoviště Neřežín 

 445 m (11 min) po NS ke štole Josef 

 500 m (11 min) po NS ke značené 

modré cestě 

 950 m (17 min) po modré cestě přes 

Hrachoviště 

 1,5 km (30 min) po silnici po žluté 

 kolem bývalé obce Hrachoviště (kříž, 

studna, stodola, památný strom) 

k přístřešku pro turisty 

 1,4 km (24 min) k rozcestí Na Hlíně 

 500 m (10 min) po žluté k hradu Valdek 

 1,2 km (20 min) zpět po silnici, žlutá a 

zelená značka, přes rozcestí Na hlíně 

k odbočce na Polákovu cestu 

 Zde je možno ještě zajít k jezírku Pod Valdekem 

cca 350m dále po zelené  

k 1. odb vpravo a vrátit se) 

 Dále 2,5 km (50 min) po neznačené 

Polákově cestě (cca po 1,3 km je 

rozcestí ve tvaru Y, odbočit doleva, po 

120 m odbočit doprava k odbočce na 

Jindřichovu skálu 

- odbočka po 650 m (doleva, štěrková 

cesta). 

 1,2 km (20 min) zpět k místu odbočení a 

dále po žluté k obci Malá Víska 

 1,2 km (20 min) po žluté do Neřežína 

 600 m (10 min) přes obec Neřežín 

k parkovišti 

 

Na trase uvidíte: 

Záskalskou přehradu 

Úsek naučné stezky „Okolím Komárova“: 

vchod do bývalé štoly Josef a Barbora 

  

Hrachoviště: Louky na místě zaniklé obce 

(Obec založena v roce 1331, v roce 1952 

došlo k nucenému vystěhování z důvodu 

zřízení VVP Brdy). Na místě ji připomíná 

kříž a pamětní kámen. Na loukách lze 

nalézt ve vhodném období prstnatce 

májové, porosty kosatců sibiřských a 

korýše listonoha letního.  

 

 

 

 

Nahoře Hrachoviště, dole kryté posezení 

pro turisty u hájovny Krejčovky 

 

Hrad Valdek: Romantická zřícenina raně 

gotického hradu ze 13. století založeného 

Oldřichem Zajícem z Valdeka 

Jindřichova skála: Jedno z nejpěknějších 

vyhlídkových míst v Brdech. Mrazový 

srub tvořený kambrickými slepenci patří k 

vůbec nejvyšším v Brdech. Jeho skalní stěna 

dosahuje výšky až 20 metrů. 

Obec Malá Víska: Památný dub zimní na 

okraji obce 


