
JÍLOVIŠTĚ – ZBRASLAV – 2. prosince 2022

DOPRAVA: autobusem ze Smíchovského nádraží do Jíloviště

DÉLKA TRASY: cca 8 km

NÁROČNOST: výškový  profil  trasy:  93 m stoupá  a  237 m klesá,  hůlky,  dobré  obutí  a
svačina s sebou se hodí

Na  trasu  Jíloviště –  Zbraslav nás
z autobusové  zastávky  Jíloviště-Hlavní
silnice vyšlo dvacet a stejný počet došel ve
zdraví  do  Zbraslavi.  Vydali  jsme  se  po
červené TZ po  Svatojakubské cestě,  minuli
rozcestník  Pod Cukrákem a  okolo  oplocení
obory  Daliborka  jsme  došli  až  na  rozcestí
turistických  cest  u kaple  Panny  Marie  na
Zbraslavi nad ulicí Na Baních (necelých pět
kilometrů).  Zde  je  krátká  odbočka  na
vyhlídku Na Baních.

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

Svatojakubská cesta nebo Cesta svatého Jakuba (španělsky Camino de Santiago) je název
historické  sítě  dvanácti  poutních  cest,  které  vedou  ke  hrobu  svatého  Jakuba  Staršího
v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii.

Na českém území se původní ustálenou trasu v celé délce nepodařilo zjistit, ačkoliv i odtud ve
středověku poutníci putovali. Přibližně ji vytyčují kostely zasvěcené svatému Jakubovi. Jistý
bod býval v Praze a od poloviny 13. století jej vyznačuje chrám sv. Jakuba kláštera minoritů
na Starém Městě.  Obdobně při hlavní zemské stezce se výchozím místem staly kostely sv.
Jakuba v Jihlavě a v Brně.

Klub českých turistů vyznačil českou cestu ve dvou větvích, severní a jižní. Severní větev (po
jejíž  části  jsme  šli)  je  značena  od  zbraslavského  kláštera  v Praze  přes  Karlštejn,  Plasy,
Stříbro a Kladruby k hraničnímu přechodu Železná a dále na Norimberk a Rothenburg ob
der Tauber, kde navazuje Francká svatojakubská cesta.

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

Od  kaple  jsme  pokračovali  po  modré  TZ,
která nás vedla okolo dalších vyhlídek, těsně
pod  hranou  velkého  kamenolomu  Zbraslav.
Pohled  na  lom  od  Vltavy  je  impozantní  a
neméně zajímavý je  pohled  do  lomu z jeho
nejvyššího patra. Z tohoto místa vede pěšina
stále  dolů  (modrá  TZ)  až  na  pokraj  města
Zbraslavi, kde pokračuje jeho zelenou částí,
parkem  Belveder.  Zde  jsou  další  vyhlídky,
tentokrát na opačnou stranu Vltavy – např. na
kopec  Závist,  s rozhlednou. Modrá  TZ  nás
dovedla  až  na  náměstí  k autobusovým
zastávkám MHD Zbraslav.

https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatojakubsk%C3%A1_cesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbraslav


Počasí mělo podzimní nádech – mlhavo, teplota okolo 2o C, cesty a pěšiny zapadané tlejícím
listím, téměř bez bláta. Výhledy bohužel trochu mlhavé. Vůně podzimního lesa, čistý vzduch
– pěkná podzimní procházka krajinou, která se nám nabízí za pražskými humny a kterou moc
neznáme. Většina účastníků konstatovala, že zde nikdy nebyli a že jsou rádi, že příležitost
k vycházce využili. Přes mlhavé počasí byla nálada účastníků „prosluněná“. Alespoň tak jsem
to cítil já.
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