
Celodenní výšlap z rozhledny na rozhlednu, z výhledových míst do údolí a skal.  

A uvidíte, že to v Býkovicích pěkně klape.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 19 km. Výškový profil je velmi příjemný, téměř celá cesta vede z kopce. Část trasy lze projet na kole. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Kozárov a Újezd u Černé Hory; trasu si můžete rozdělit i na dva výlety (z Kozárova do Žernovní-

ku a z Žernovníku do Újezdu a hlouběji prozkoumat zdejší pestré okolí) 

POPIS CESTY  

 

Vyvezte se autobusem do téměř nejvyššího místa trasy, do Kozárova. Z autobusové zastávky jděte po zelené turistic-

ké značce. Téměř na konci vesnice se před vámi otevřou první příjemné výhledy na okolí. Pokračujte po zelené 

k rozhledně Babylon (bod 2 na mapce). Odsud je opravdu velmi daleký výhled a vyšlapání schodů na rozhlednu stojí 

za to. Sejděte od rozhledny po zelené značce, přejděte silnici a pokračujte rovno po polní cestě. Když na spodním 

okraji Kunčiny vsi zahnete na jih, můžete si prohlédnout vytvořený menhirový kruh (bod 3). Dále projděte přes vesni-

ci, u kaple sejděte na žlutou turistickou trasu a jděte údolím potoka Býkovka. U rybníka si můžete chvíli odpočinout 

pod přístřeškem U Velké louže (bod 4). Po žluté pokračujte dál do Býkovic, k rekonstruovanému vodnímu Porčovu 

mlýnu (bod 5). Projděte údolím Býkovky kolem rybníků 

na rozcestí nad Žernovníkem. Zde zahněte po cyklos-

tezce do Žernovníku. Pod obcí je odbočka k volně 

přístupné rozhledně (bod 6), odkud je výhled třeba 

i na zámek v Černé Hoře. Po červené jděte do obce 

Lubě a dál údolím potoka Lubě územím přírodní  

památky Krkatá bába až k výraznému skalnímu útvaru 

stejného názvu (bod 8). Pokračujte dál po červené,  

za chatami pak po modré značce do vsi s oválnou ná-

vsí Újezd u Černé Hory, kde je cíl naší trasy a zastávka 

autobusu.  

OBČERSTVENÍ kiosek u rozhledny Babylon, Krčma u Porčova mlýna, 

hospůdky ve vsích (Kozárov, Žernovník, Lubě i Újezd) 

ZAJÍMAVOSTI  Informace o vstupu na rozhlednu Babylon jsou zde. 

Historie Porčova mlýna sahá až do 16. století. V mlýně 

je pečlivě zrekonstruováno mlecí zařízení. Při prohlíd-

ce areálu a samotné stavby tak můžete vidět celý 

proces mletí. Informace o prohlídkách najdete zde. 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL zdroj: mapy.cz 

TRASU DOPORUČUJE Malví z Rychty 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

Z KOZÁROVA 
NA KRKATOU BÁBU 

http://www.kozarov.cz/rozhledna/
https://www.porcuvmlyn.cz/
https://1url.cz/sKfN4
http://www.lipka.cz

