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TRASA O2: Z Orlova k hájence U Slaniny
Jednou z velmi krásných a velmi využívaných cest na okraji Brd je právě cesta z Orlova k hájence U
Slaniny. Zmíněná cesta vede mírně z kopce, a je doslova ideální pro nedělní procházku, běh i kolo.
Kdo nerad chodí do velkých kopců, případně má nějaké omezení pohybu a přesto miluje Brdy, tady se
mu bude jistě líbit!  I když podklad cesty tvoří převážně poněkud hrubší šotolina, chůze i jízda na kole
je tu prostě zážitkem.

Cestou za zmínku stojí Rozhledna v Orlově (dřevěná konstrukce s výhledem na město Příbram a
Benešovskou pahorkatinu). Je vzdálena pouze 150 m od parkoviště v Orlově a je tak velmi dobře
dostupná a viditelná. Dalším lákadlem na této trase je pak výběh pro lesní zvěř (přímo u hájenky),
kde lze spatřit srnčí i jelení zvěř v celé své kráse. Toto ocení zejména děti, které rády porovnávají
obrázky z knížek se skutečnou realitou.

Ráda bych zmínila, že trasu od hájenky lze dále prodloužit až k Pilské nádrži (další necelé 2 km
navíc), po již hladké, asfaltové cestě, vedoucí stále po vrstevnici. Takže? Máte již sbaleno? Na
masté! Vaše Markéta.

 

Víte že..
Dřevěnou rozhlednu v Orlově vystavěly Vojenské lesy a statky, s.p. v r. 2009? Jde o rámovou
dřevěnou konstrukci se svislým komunikačním dřevěným žebříkem, leze se tedy do výšky 4,70 m nad
úroveň přilehlého, travnatého terénu. Jak vidno, konstrukce je velmi nízká na to, aby bylo vidět příliš
daleko, nicméně z rozhledny lze výtečně spatřit obec Orlov, Březové Hory, Příbram, Svatou Horu..

Poněkud v dáli oko místního znalce zří také šachtu č. 16, bývalých Uranových dolů, zásobníky
plynu Státních hmotných rezerv v Příbrami-Hájích a vrcholy Benešovské pahorkatiny.



Číslo trasy: O2

Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, běžkaře

Výchozí bod: Orlov, parkoviště (točna autobusu,
turistické rozcestí)

49° 41' 13.20" N
13° 56' 46.63" E

Cílový bod: Hájenka U Slaniny

49° 40' 40.49" N
13° 56' 3.63" E

Délka trasy: 1,4 km

Orientační čas: chodec 25 min., běžec 15 min., cyklista 7
min., běžkař 12 min.

Značení trasy: neznačenou cestou

Povrch: 25 % lesní cesta, 75% hrubá šotolina

Vhodné pro děti: Ano

Možné občerstvení: Restaurace Pivovar Podlesí

Hodnocení trasy: 60%


