
OKRUŽNÍ TRASA JÍLOVÉ – 30. srpna 2022

DOPRAVA: autobusem MHD ze stanice Budějovická do Jílového na náměstí

DÉLKA TRASY: cca 9,5 km

NÁROČNOST:  zvlněná  krajina  výškový profil  cca  250 m nahoru  i  dolů,  cesty  většinou
přírodní; doporučuji hůlky a svačinu s sebou

Sešlo se nás dvacet. Z náměstí jsme se vydali
okolo  kostela  sv. Vojtěcha  a  pod  muzeem
prošli  brankou  do  parku.  Na  konci  parku
jsme vyšli z města po zelené TZ a prošli mezi
poli k prvnímu bodu zastavení  – Boží skále
(413 m n m.). Z tohoto místa je pěkný pohled
na  Jílové,  Hornopožárské  lesy a
Středočeskou pahorkatinu.

Kousek  pod  křížkem
Nad  Vráží  jsme
odbočili  ze  zelené TZ
a  pokračovali  po NS
Jílovské vyhlídky. Cesta vedla mezi chatami dolů do údolí k silnici, po
které  jsme  došli  k Podhrazskému  mlýnu,  a  poté  vystoupali
k výklenkové kapli sv. Anny z roku 1816. Od kaple jsme pokračovali
cestou podél chat na vrchol kopce
Pepře,  kde  se  nachází  rozhledna
s krásným  kruhovým  výhledem
do  kraje.  Někteří  účastníci  si
výstup  na  rozhlednu  (asi
90 schodů)  nechali  na  "někdy
jindy" a raději si u paty rozhledny
odpočinuli.

Dál  naše  cesta  sledovala  NS
Jílovské  Zlaté  doly až  do  lesní  lokality  U obrázku
(6,5 km). Zde můžete odbočit na žlutou TZ do Jílového
(celkem 8,5 km). My jsme pokračovali po  NS Jílovské
vyhlídky a  do  Jílového  urazili  celkem  9,5 km.  Pěkně
jsme se prošli a popovídali si s přáteli.

Vycházka  zaujme  především  milovníky  dalekých
výhledů do krajiny lesů a strání. Okruh okolo Jílového je
specifický  tím,  že  nabízí  mnohostranné  vyhlídky.  Chvilku  se  otevře  pohled  na  krajinu
zalesněných  kopců  a  pastvin  na  jihu,  aby  se  po  malé  chvilce  chůze  otevřel  pohled  na
zalesněné  stráně  na  severu.  Z velké  části  můžete  jít  po  naučných  stezkách  s řadou
informačních  panelů  o těžbě  zlata,  krajinných  zajímavostech  a  o okolní  přírodě.  Přímo
v Jílovém je možné navštívit muzeum s expozicí na téma hornické minulosti, samozřejmě i
vyhlášenou cukrárnu!

Honza Šiml
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