
Klub Českých turistů, odbor Český Brod, zve na výlet 

v sobotu 10. července 2021 „Z Přišimas na Klepec a do 
Českého Brodu“ 

 
Sraz:           U rozcestníku KČT před nádražím v Českém Brodě do 7:55 (s 
jízdenkou do Úval), odjezd vlakem v 8:01, příjezd do Úval v 8:11, dále ze stanoviště 
před nádražím autobusem PID 423 s odjezdem v 8:25 do zastávky Přišimasy, s 
příjezdem v 8:38. Doporučení:  respirátor.  
Mělo-li by sprchnout, hodí se dobré boty. Po cestě k dispozici žádná možnost 
občerstvení; vodu i jídlo proto vezměte s sebou. 
 
Trasa:         Od autobusu projdeme po žluté značce obcí kolem kostela Sv. Petra a 
Pavla do místní části Skřivany a odtud na vrch Klepec (přírodní památka). Zde 
budeme od skalního útvaru Slouha pokračovat lesem k dalším  žulovým útvarům. 
Na místě jsou informační tabule poskytující  bohatý přehled o jejich geologickém 
původu a historických událostech i pověstech, které se k místu vztahují. Projdeme 
kolem dvou jezírek na dně někdejšího lomu a pod lesem budeme pokračovat polní 
cestou s alejí třešní k okraji obce Limuzy. Za obcí odbočíme na stinnou travnatou 
polní cestu do Mrzek. Nyní slouží pro turisty všeho věku zajímavému úseku 
Středočeské ovocnářské stezky s řadou interaktivních panelů i možnostmi posezení. 
Cesta nabízí výhledy na Klepec a na Český Brod a široké okolí.  
 
Zpět:            Pro návrat z Mrzek do Českého Brodu, po pohodlném tříhodinovém 
výšlapu v délce téměř 6 km, poslouží autobus PID 491 s odjezdem ve 12:01 ze 
stanoviště ve středu obce a příjezdem k nádraží ve 12:11. 
Turisté, kteří budou mít více času i odhodlání k ověření kondice před nadcházející 
sezónou dojdou až do Českého Brodu – z Mrzek vzhůru po zelené k ořechové aleji, 
nad Tismicemi zpět na zelenou na silnici k Vrátkovu, do Zahrad a po červené 
městem k nádraží. Celá délka pěší trasy z Přišimas je 11,5 km.  
Větší část dopravného bude účastníkům hrazena z dotace MěÚ,OT. 
 
Povedou:      J. a J, Jirouškovi 604255338 , A. Řezáč (VT)  720391312 
 
 
           
 


