
CHOTĚŠOVSKÁ 30 - popis  tras:       
Trasy najdete na turistické mapě KČT č. 32 - Přešticko  1 :  50 000 

 

trasa  12 km 
Ze startu v Restauraci pod Klášterem se vydáme po červeném vlastním značení rovně směrem na 

Mantov.  Za mostem přes řeku Radbuzu odbočíme vlevo a pokračujeme po asfaltové cestě přes Metálku a 

dále po polní cestě k bývalému Vachtlovu Mlýnu(3km). Odtud se vydáme vpravo po žlutém vlastním 

značení do obce Losiná (4 km). Náves přejdeme mírně vpravo kolem kapličky. Dále asi 200 m po silnici a u 

autobusové zastávky odbočíme vlevo do uličky, která přechází v polní cestu. Za obcí dojdeme ke zpevněné 

cestě po které půjdeme doleva. Asi po 300 m odbočíme doleva, mineme 2 chaty. Cca 200 m za chatami a 30 

m za včelími úly odbočíme vpravo a pokračujeme po cestě mezi poli k lesu pod Křížovým vrchem. Na první 

křižovatce v lese půjdeme vlevo, a po cca 50 m vpravo mezi oplocené lesní školky, a pokračujeme rovně 

stoupáním až ke křižovatce s velkou lesní cestou. Zde odbočíme doleva a nejprve po rovině, poté mírným 

stoupáním obcházíme Křížový vrch zleva, až dojdeme k souběhu zelené a červené TZT. Zde končí vlastní 

značení. Po zelené TZT se vydáme doprava až na rozcestí Křížový vrch (7 km – KONTROLA O). Po 

zelené pokračujeme dále přes Mantov (11 km), přes most do Chotěšova a za mostem rovně po červeném 

vlastním značení do cíle pochodu v Restauraci pod Klášterem. 
 

trasa 15 km: 

Ze startu v Restauraci pod Klášterem se vydáme podle popisu trasy 12 km až k bývalému Vachtlovu mlýnu 

(3 km). Odtud pokračujeme po červeném vlastním značení vlevo do obce Vstiš(4km). Na začátku obce 

odbočíme vpravo přes lávku a pěšinou mezi domky přijdeme k asfaltové silnici. Po ní se dáme vpravo. Trasa  

pokračuje po této silnici rovně. Procházíme místem, kde býval Bayerův důl. Zleva míjíme Kastelský rybník. 

Asfaltka přechází v polní cestu. Opouštíme chatovou oblast Bayerova dolu a pokračujeme větrolamem 

směrem na Černotín. Na konci větrolamu narazíme na silnici Dobřany - Černotín (6,3 km). Po ní 

pokračujeme vpravo a jdeme okolo zemědělských objektů až k rozcestí s polní cestou vlevo. Odtud 

pokračujeme stále rovně po asfaltové cestě po žlutém vlastním značení, až do obce Černotín (7,5 km). 

Zdejší náves přejdeme úhlopříčně vpravo a dáme se uličkou kolem tiskárny Rhino. Ulička přechází na konci 

Černotína u hájovny v polní cestu, která nás dovede do polesí Vrabina. Pokračujeme stále touto hlavní lesní 

cestou, nejdříve mírným, a pak i prudším stoupáním, až na sedlo mezi Křížovým a Černým vrchem. Po 100 

m narazíme na křižovatku se zelenou TZT. Zde končí žluté vlastní značení. Po ní se vydáme vpravo až na 

rozcestí Křížový vrch (10 km - KONTROLA O). Po zelené pokračujeme dále přes Mantov (11 km), přes 

most do Chotěšova a za mostem rovně po červeném vlastním značení do cíle pochodu v Restauraci pod 

Klášterem. 
 

P o z o r!  Každý jde na vlastní nebezpečí. Jdi opatrně a dodržuj pravidla silničního provozu. V případě 

potíží volejte pořadatele na tel. číslo 604 825 564 nebo 724 007 606. Ukončení pochodu je v 17.00 hodin. 

Obsazení kontrol: KO Křížový vrch – 8.30 až 16.00 


