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TRASA K1: Z Kozičína na Pilskou nádrž (hráz)
Od parkoviště U Vodárny stoupáme silničkou vzhůru západním směrem k místu zvaném Na
Trubách (přerušení jinak dobré asfaltové cesty kamenitým povrchem). Dále se cesta stáčí vpravo a
nabírá na výšce, až k hájence U Slaniny.
Od hájenky vlevo, již značenou Slaninskou lesní cestou vodorovně až k turistickému rozcestí Pila a
dále vzhůru pár set metrů do cíle - k hrázi Pilské nádrže.
Úchvatný pohled shora na celou Pilskou nádrž a celé údolí je právě z východního,
vrcholového temene Brdců, který právoplatně navozuje divokou šumavskou scenérii a dokládá,
jak Brdy jako jediné pohoří u nás mají nejen vzhledem nejblíže právě k Šumavě. Nad nádrží se
rozkládá chráněné rašeliniště, velmi podobné právě těm šumavským.
Od Pilské nádrže lze dále pokračovat třemi hlavními směry: do Lázu, k Lázské nádrži (po silničce
dolů, okolo portálu hráze) případně od hráze silničkou strmě vzhůru na nejvyšší vrchol Tok a další
brdské osmistovky. Případně po vrstevnici zpět až do Orlova, k dalšímu výraznému brdskému
vrcholu: Třemošné (779m) a tzv. Kozičínskou spojkou zpět.

Víte že..
Pilská nádrž bývala oblíbeným cílem výletníků již odpradávna?
"Na výlet se tenkrát (30-tá léta minulého století) vyráželo ve svátečním oblečení a pánové
se cestou střídali v tlačení kolečka naplněného lahvovým pivem.."
Pramen: Jan Čáka, Střední Brdy - krajina neznámá, Nakladatelství Mladá Fronta, 2003

Číslo trasy: K1
Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, běžkaře, in-linisty
Výchozí bod: Kozičín - parkoviště U Vodárny
49° 40' 31.70" N
13° 56' 44.87" E
Cílový bod: Pilská nádrž, 670 m (hráz)
49° 40' 42.11" N
13° 54' 40.84" E
Délka trasy: 2,8 km
Orientační čas: chodec 40 min., běžec 25 min., cyklista
15 min., běžkař 30 min., in-linista 23 min.
Značení trasy: po Modré značce, neznačenou cestou
Lesní cesta: Slaninská
Povrch: asfalt 97%, 3% kamenitá cesta
Vhodné pro děti: Ano
Hodnocení trasy: 90%

