
                                                  

     
 

 
 

 

 

  
 

TRASA 7 km: Kolem boleveckých rybníků (start od 9.00 do 13.00, cíl do 15.00) 

Od startu jdeme vlevo po žlutém MZ (místní značení – trojúhelníky) směr hráz Šídlovského rybníka, 
přejdeme cestu a jdeme ROVNĚ, nejdříve pěšinou a poté asfaltovou silničkou kolem rybníku Nováček a 
Třemošenského rybníku (rybníky máme po levé ruce a jdeme pod dráty el. vedení) až k silnici Plzeň - Most. 
Přejdeme na druhou stranu k železniční zastávce, za přejezdem se dáme VPRAVO a podél železniční trati 
po žlutém MZ dojdeme k mostu u areálu „V Prokopávce“. Tady jdeme VLEVO po zelené TZT (turistická 
značená trasa) směrem k rybníku Košinář, ke kterému ale nedojdeme! Těsně před Košinářem odbočíme na 
křižovatce ve tvaru „Y“ VPRAVO a po žlutém MZ dojdeme k Velkému boleveckému rybníku na pláž 
„Ostende“. Na pláži pokračujeme VLEVO a přes hráz mezi Velkým a Malým boleveckým rybníkem dojdeme 
ke stánku s občerstvením. Zde se dáme VLEVO po žluté TZT a kolem rybníku Košinář pokračujeme až k 
rozcestí u Seneckého rybníku a dále ještě asi 80 m. Za dřevěnou boudou odbočíme VLEVO po žlutém MZ a 
dojdeme na pláž k ohništi (KONTROLA – VODNÍK). Od kontroly půjdeme podél Seneckého rybníka a po 
200 m přijdeme opět na žlutou TZT, po které půjdeme až k Arboretu Sofronka. Zde přejdeme 
po nové lávce žel. trať a hlavní silnici Plzeň-Most ke Kamennému rybníku. Od Kamenného 
rybníku pokračujeme po zelené TZT směrem na Košutku k Šídlovskému rybníku. Přejdeme 
hráz Šídlovského rybníku a za ní VPRAVO stále po zelené TZT ještě asi 150 m. Poté 
zelenou TZT opustíme a půjdeme VPRAVO po žlutém MZ k ranči Šídlovák do cíle.  

TRASA 12 km: Přes lávky (start od 9.00 do 11.00, cíl do 15.00) 

Od startu půjdeme stejně jako trasa 7 km až ke stánku s občerstvením. Zde se dáme VPRAVO kolem 
Velkého boleveckého rybníku a dojdeme podél letitých dubů k tzv. Rampě u silnice a do ulice U Velkého 
rybníka. Pokračujeme VLEVO po chodníku až ke kruhovému objezdu. Přejdeme přes přechod a dáme se 
VPRAVO (kolem zastávek autobusů MHD) k podchodu u druhého kruhového objezdu. Pokračujeme VLEVO 
podchodem a Jateční ulicí kolem čističky odpadních vod k zastávce MHD „Čistící stanice". 50m za ní 
odbočíme VLEVO mezi ploty a přijdeme k řece Úslavě. Po cyklistické lávce ji přejdeme a 
dojdeme na žlutou TZT. Po ní jdeme souběžně s Naučnou stezkou Údolím Berounky (na 
křižovatce ve tvaru Y - SAMOKONTROLA 1 - rozcestník „Kostel Sv. Jiří odb."). Dále VLEVO 
až k Ptačí lávce přes řeku Berounku, přejdeme na druhou stranu a stále po žluté TZT 
půjdeme přes Bílou Horu opět ke stánku s občerstvením. Odtud pokračujeme stejně jako 
trasa 7 km až do cíle k ranči Šídlovák. 

TRASA 21 km: Přes lávky a do Třemošné (start od 9.00 do 11.00, cíl do 15.00)  

Od startu společně s trasou „12 km“ až k rozcestí Arboretum Sofronka. Zde se půjdeme VPRAVO stále po 
žluté TZT a po asfaltové pěšině dojdeme na Orlík k železničnímu přejezdu u Třemošné (rozcestí TZT „Orlík – 

Čepro“). Půjdeme VLEVO po zeleném MZ směr Třemošná chata KČT. Půjdeme po silnici kolem areálu firmy 

ČEPRO a  40m před hlavní silnicí do Třemošné odbočíme VPRAVO a pěšinou dojdeme k hlavní silnici. 
Přejdeme silnici na druhou stranu a stále po zeleném MZ pokračujeme ulicí „U Vodárny“ až k areálu hřišť, které 
projdeme a přijdeme k chatě KČT Třemošná, kde je KONTROLA. Od chaty KČT půjdeme po zelené TZT do 
Záluží k rozcestníku turistických značek - SAMOKONTROLA 2. Zde se dáme VLEVO po 
modré TZT ulicí „Do Kytorek". Po modré TZT dojdeme k rozcestníku „Orlík". Odtud 
pokračujeme VPRAVO po zeleném MZ k turistickému rozcestníku Kamenný rybník. Zde se 
dáme VLEVO po zelené TZT směrem na Košutku k Šídlovskému rybníku. Přejdeme jeho 
hráz a jdeme VPRAVO po zelené TZT ještě asi 150 m, pak zelenou TZT opustíme a 
půjdeme VPRAVO po žlutém MZ k ranči Šídlovák do cíle. 
 

 

 

paknou 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, OBLAST PLZEŇSKÉHO KRAJE 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR BOLEVEC PLZEŇ 

 

Startovní číslo 

NOVOROČNÍ POCHOD 
Z BOLEVCE DO BOLEVCE 

48. ročník - 1. ledna 2023 

SAMOKONTROLA 2 
trasa 21 km 

 

TŘEMOŠNÁ, chata KČT 
11:00 – 14:00 
trasa 21 km 

 

SAMOKONTROLA 1  
trasy 12 a 21 km 

 

Senecký rybník 
9:45 - 14.00 
Trasy 7, 12 a 21 km 

 


