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

trasa  25 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 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. Po 800 m 

(u zemědělského komplexu) odbočíme doleva na polní cestu a pokračujeme stále po červeném vlastním 

značení k lesu. Nejprve po okraji lesa, a pak přes pole dojdeme do obce Dnešice (9,5km) k silnici. Po ní 

půjdeme doprava přes most, projdeme zleva okolo hřbitova a alejí až do Přestavlk (11km). Na křižovatce 

odbočíme doleva směr Přeštice, projdeme kolem rybníka a 50 m za kostelem odbočíme doprava do ulice. 

Za posledním domkem pokračujeme stále rovně okolo Mlýnského rybníka a přes pole až k okraji lesa pod 

Jahodovým vrchem. Jdeme po kraji lesa, okolo hráze rybníka Jordán a stále rovně až k rozcestí Zlom (15 

km – KONTROLA 1). Zde končí červené vlastní značení. Pokračujeme po zelené TZT přes Lažany 

(18 km), Černé vrchy (19km) až na rozcestí Křížový vrch (20 km – KONTROLA O), Mantov (24 km) a 

přes most do Chotěšova. Hned za mostem rovně po červeném vlastním značení až do cíle pochodu 

v Restauraci pod Klášterem. 
 

trasa 35 km: 

Až k tur. inf. místu Zlom (15km – KONTROLA 1) stejně jako trasa 25 km. Pokračujeme po zelené TZT 

směrem na Lažany a asi po 1 km na velké křižovatce tvaru T odbočíme vlevo po modrém vlastním 

značení (zelená TZT zde odbočuje vpravo). Hned po 20m zahneme doprava pokračujeme nejprve lesem, 

a pak polní cestou do osady Chalupy (16 km). Projdeme přes náves a u autobusové zastávky se dáme 

vpravo na polní cestu. Ta nás dovede do obce Čelákovy k silnici Merklín – Stod. Po ní půjdeme doprava, 

přejdeme říčku Merklínku a hned za mostem odbočíme doleva na náves. Ve zdejší restauraci je 

KONTROLA 2 (razítko restaurace) – (18 km). Z návsi pokračujeme uličkou, která obchází zprava bývalé 

potraviny. Na konci obce přejde ulička v polní cestu. Po ní, mírným stoupáním, přijdeme do vytůňského 

polesí. Dále lesní cestou pokračujeme vzhůru až na vrchol sedla, kde narazíme na žlutou TZT. Zde 

končí modré vlastní značení. Pokračujeme doprava po žluté TZT a dojdeme k tur. rozcestí 

Trný(21,5km) SAMOKONTROLA 1 – opište nadmořskou výšku. Odtud dále po červené Za 

Hůrkou(22,5km), Líšiná(25km), Dvůr Maškrov(27km), Černé vrchy(29km) k rozcestí Křížový vrch (30 km 

– KONTROLA O), dále po zelené přes Mantov (34 km) a přes most do Chotěšova. Hned za mostem 

rovně po červeném vlastním značení až do cíle pochodu v Restauraci pod Klášterem. 
 

trasa 50 km: 

Podle popisu trasy 25 km půjdeme až k tur. inf. místu Zlom (15km – KONTROLA 1). Zde neodbočíme 

doprava, nýbrž půjdeme rovně z kopce po zelené TZT. Ta nás dovede do Merklína(19,5km). Odtud po 

modré směr Kravařka na Vytůň(háj)(23,5km). Dále po zelené Přes Horní Kamenici do 

Holýšova(rozc.)(29,5km). Pokračujeme po červené k tur. rozcestí Trný (34km) SAMOKONTROLA 1 – 

opište nadmořskou výšku. Do cíle pokračujeme podle popisu trasy 35km. 
 

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:  K1 Zlom – 8:30 až 13:30, K2 Restaurace Čelákovy – 9:00 až 13:00 

KO Křížový vrch – 8.30 až 16.00 


