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Na rozhlednu Knížecí stolec

Stručný popis trasy

Parkování: parkoviště
v Záhvozdí – Uhlíkov

Vydáme se z parkoviště u obce Záhvozdí – Uhlíkov po modré TZ
směrem na Uhlíkovský potok – most. U parkoviště je instalován
informační panel naučné stezky Boletice. Budeme stoupat po asfaltové silničce, po 1,4 km dojdeme na rozcestí k Uhlíkovskému mostu, kde odbočíme vpravo, a stoupáme podél Uhlíkovského potoka
na Adolfův kámen, míjíme rozsáhlé holiny – následky orkánu Kyril
v roce 2007. U Adolfova kamene pokračujeme dále po modré TZ,
okolo skaliska s hrůzným názvem Umrlčí hlava až ke Knížecímu
stolci. Cestou je mnoho rozličných skalních útvarů. Posledních 200
m nás čeká prudké stoupání po pěšině až k rozhledně. Ale veškerá
vynaložená námaha stojí za to. Čekají nás překrásné výhledy do
okolí. Na rozhledně je schránka s vrcholovou knihou a razítkem.
Zpět se vydáme kamenitou stezkou na rozcestí Skalky, zde je
krásné kryté odpočívadlo a další informační cedule. Odtud pokračujeme dále po modré, pořád z kopce až do výchozího bodu
Záhvozdí – Uhlíkov.
Vojenský újezd je přístupný veřejnosti pouze o víkendech a
svátcích, od 7 do 21 hodin, výhradně po značených cestách!

GPS: 48.8395200N, 13.9616867E

Nástupní místo: od rozcestníků
u parkoviště
Značení: celá trasa vede
po modré turistické značce
Časová náročnost: cca 5 hod.
pěšky.
Fyzická náročnost: velká
Délka trasy: 13 km pěšky
Povrch: 80 % asfaltová cesta,
20 % lesní kamenitá pěšina
Zajímavosti na trase: zajímavé
skalní útvary a krásné výhledy
Občerstvení: ne, pouze vlastní,
cestou je několik odpočívadel

Výškový profil trasy

Zajímavosti v okoli: Naučná
stezka Želnavskem, výchozí bod
Želnava; (6 km, středně
náročná); Přírodní park Vltavský
luh – možnost splouvání

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.
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