
KČT, oblast Plzeňského kraje 
 

ve spolupráci 
s městem Třemošná  

 

vás zvou na 
 

 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ 

PLZEŇSKÉHO KRAJE 

pod záštitou Jaromíra Zeithamla, starosty města Třemošná 

 

KDE - TŘemošná – Záluží  

KDY - sobota 23. listopadu 2019 
 
Start a cíl:  kulturní dům v Třemošné – Záluží, Kulturní ulice 164  

od 9.00 do 16.00 hodin - Společenský sál bude otevřen od 11.00 hodin    

                 od 12.00 hodin hraje k tanci a poslechu skupina ES Akord        

Slavnostní zahájení Podzimního setkání je v 13.00 hodin 

v sále kulturního domu v Záluží. 

 

Každý platící účastník obdrží Pamětní list a malý suvenýr,   

zájemci mohou získat razítko akce, razítko 200 a IVV  

a zakoupit si turistickou známku a nálepku akce 

Startovné je 30 Kč, mládež do 15 let 20 Kč. 

Podzimní setkání je organizováno jako dostředný pochod,  
doporučené trasy najdete v příloze. 
 

Informace:  Miroslav Dřízhal MiraDrizhal@seznam.cz  737 042 595 

                       Josef Sýkora  sykora.kctbolevec@seznam.cz 739 043 827 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Doporučené trasy: 
 
4,5 km - z konečné tramvaje č. 1 Plzeň – Bolevec půjdeme doleva po chodníku k TR u 
Kamenného rybníka. Dále pokračujeme po zeleném MZ do Třemošné na Orlík. Přejdeme na 
modrou TZT, která nás dovede na náves do Záluží. Odtud dojdeme po zelené TZT do cíle v 
kulturním domě v Záluží.  
 

4,5 km - z konečné tramvaje č. 1 Plzeň – Bolevec půjdeme doleva po chodníku k TR u 
Kamenného rybníka. Odtud nás dovede zelená TZT ke Kolomazné peci. Přejdeme na žlutou TZT 
Sigmondovy NS, kterou opustíme cca 200m za stanovištěm č. 10. Dáme se vpravo po žlutém MZ 
a dojdeme k TR Záluží – Nové sídliště. Jdeme vlevo po zelené TZT do cíle v kulturním domě 
v Záluží. 
 

8,5 km - z konečné tramvaje č. 1 Plzeň – Bolevec půjdeme doleva po chodníku k TR u 
Kamenného rybníka. Odtud nás dovede zelená TZT ke Kolomazné peci a dále na Krkavec. Z 
Krkavce jdeme po modré TZT do Záluží na náves a dále po zelené TZT do cíle v kulturním domě v 
Záluží. 
 

7,5 km - od konečné tramvaje č. 4 Plzeň – Košutka jdeme po červené TZT  k rozhledně Krkavec. 
Z Krkavce jdeme po modré TZT do Záluží na náves a dále po zelené TZT do cíle v kulturním domě 
v Záluží. 
 

11,5 km - od konečné tramvaje č. 4 Plzeň – Košutka jdeme po červené TZT  k rozhledně Krkavec. 
Pokračujeme po zelené TZT do Ledec ke křížku, zde odbočíme na zelené MZ a lesními cestami a 
kolem tzv. Barvičky a chatové oblasti u Záluží dojdeme k viaduktu pod tratí. Přejdeme vpravo na 
červené MZ, které nás dovede na náves v Záluží a odtud zelená TZT do cíle v kulturním domě 
v Záluží. 
 

8 km - od konečné MHD Plzeň - Bílá Hora jdeme po žluté TZT k TR Pod Vysokou. Přejdeme 
vlevo na místní modré MZ, které nás dovede TR Senec. Přejdeme na modrou TZT, která nás 
dovede na náves do Záluží. Odtud dojdeme po zelené TZT do cíle v kulturním domě v Záluží. 
 

  19 km - od konečné MHD Plzeň - Bílá Hora jdeme po žluté TZT k TR Pod Vysokou a dál přes 
polesí Háj a zříceninu hradu Věžka k TR Dolanský mlýn. Přejdeme na modrou TZT, která nás 
dovede kolem rybníka Drahotín, přes TR Senec, Čepro a Orlík na náves do Záluží. Odtud jdeme 
po zelené TZT do cíle v kulturní domě v Záluží. 

 

  21 km -  od konečné MHD Plzeň - Bílá Hora jdeme po žluté TZT k TR Pod Vysokou a dál přes 
polesí Háj a zříceninu hradu Věžka k TR Dolanský mlýn. Přejdeme na modrou TZT, která nás 
dovede k Drahotínskému rybníku. Dáme se vpravo do kopce po modrém MZ a přes obec Česká 
Bříza dorazíme k chatě KČT v Třemošné. Odtud nás zelená TZT dovede do cíle v kulturním domě 
v Záluží. 

13 km – z konečné MHD v Doubravce (trolejbus 16, 17) se dáme po zelené TZT k rozhledně 
Chlum. Odtud sejdeme po červené TZT k TR Doubravka – u trati a dále po žluté TZT přes Bílou 
Horu a kolem plzeňských rybníků k TR Třemošná – Čepro. Přejdeme na modrou TZT, která nás 
dovede na náves do Záluží. Odtud dojdeme po zelené TZT do cíle v kulturním domě v Záluží. 
 

  16,5 km - z konečné MHD v Doubravce (trolejbus 16, 17) se dáme po zelené TZT k rozhledně 
Chlum a dále přírodním parkem Horní Berounka k Dolanskému mostu. Za ním jdeme vlevo do 
kopce po modré TZT kolem rybníka Drahotín, přes TR Senec, Čepro a Orlík na náves do Záluží.  

  Odtud jdeme po zelené TZT do cíle v kulturním domě v Záluží. 
 

14 km - ze železniční stanice v Třemošné jdeme po žlutém MZ k poště, kde je 1 stanoviště 
Městské NS Třemošná. Po zeleném značení NS ji projdeme celou zpět ke stanovišti č. 1. Odtud 
přejdeme šikmo vlevo přes křižovatku do ulice Tyršova. Touto ulicí nás dovede modré MZ k chatě 
KČT v Třemošné. Odtud nás zelená TZT dovede do cíle v kulturním domě v Záluží. 
(v případě zájmu doporučíme kratší trasu s průchodem jen části Městské NS Třemošná). 
 

TZT – turisticky značená trasa (pásové značení)    

TR – rozcestník turistických tras 

MZ – místní značení KČT Třemošná (barevné trojúhelníky) 


