
LUKA POD MEDNÍKEM – JÍLOVÉ – 27. listopadu 2022

DOPRAVA: vlakem z Hlavního nádraží do Luk pod Medníkem

DÉLKA TRASY: cca 9 km

NÁROČNOST: lehce náročnější – po lesních cestách zvlněnou posázavskou krajinou

Na trasu vyrazilo z vlakové zastávky po červené TZ dvacet jedna natěšených turistů, kteří se
vzápětí  změnili  v pravé  „blátošlapy“.  Široká  a  jindy  pohodlně  průchozí  cesta  se,  díky
návštěvě  divočáků  a  předchozím deštivým dnům,  změnila  v blátivou  oranici.  Naštěstí  se
jednalo  jen  o půl  kilometru.  Další  pěšiny  a
cesty  byly  dobře  schůdné,  a  tak  jsme  bez
problémů  od  rozcestí  v Bohulibech
vystoupali po žluté TZ na skály nad Sázavou,
na  vyhlídku  Třeštibok.  Většinou  je  odsud
pěkný  výhled  do  údolí  meandrující  Sázavy
směrem  k Lukám  pod  Medníkem  i
k Pikovicím, na Malý a Velký Medník a na
meandrující  řeku,  podél  níž  se  vine
železniční trať Posázavský pacifik. Co jsme
viděli my? Nic! Lépe řečeno – skoro nic. Pod
námi byla hustá mlha, ze které občas prokoukla Sázava a protější svah s chatičkami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skalní vyhlídka Třeštibok se nalézá ve stejnojmenné přírodní památce a zároveň na území
přírodního  parku  Střed  Čech.  Název  vyhlídky  pochází  od  sázavských  vorařů,  které  za
slavných plaveckých dob prudce hnala Sázava pod touto vyhlídkou na skalnatý břeh,  na
kterém mnohé vory roztříštila.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsadili  jsme se po skalách,  odpočali  si  a
nasvačili  se.  Jedná  se  o romantické  místo,
které si zasloužilo pár fotografií. V cestě jsme
pokračovali  po žluté  TZ,  částečně
neznačenou polní cestou, poté zpět na žlutou
TZ nad Bohuliby a dál stoupající lesní cestou
na vrchol kopce, kde z okraje lesa bývá pěkná
vyhlídka do Posázaví. Chvilku jsme se dívali
do  zamlžené  přírody,  krajinu  před  sebou  si
představovali a vydali se na zbytek cesty do
Jílového.  Ještě  cílová fotografie  účastníků a

volná prohlídka Jílového. Někteří navštívili muzeum, jiní hospůdku či cukrárnu. Věřím, že i
přes mlhu, která nás provázela až do cíle (potom začalo svítit sluníčko) se vycházka líbila.
Turistika je pestrá a je fajn okusit i jiné počasí než samé sluníčko. Však víte, v životě to není
jinak. Jednou je tak, jindy onak.

Honza Šiml

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_St%C5%99ed_%C4%8Cech

