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PĚŠÍ TRASA cca 13 km  
 
PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA VÝLETU (trasa po neznačených cestách a mimo cesty) 
Příjezd Nová Ves u Valče (0/0 km) – směr Podbořanský Rohozec – odbočka k židovskému hřbitovu 
(0,5 / 0,5 km) – židovský hřbitov – zřícenina hradu Krečov (1 / 1,5 km) – kříž pod Krečovem – rybník 
Velký Rohozec (1,2 / 2,7 km) – památný dub u Nové vsi – PP Vrbina u Nové Vsi (2,3 / 5 km) – PP 
Jalovcové stráně na Vrbičkou (2 / 7,5 km) – Zřícenina tvrze Lina (0,5 / 7,5 km) – Hlína ( 1 / 8,5 km) – 
Hraniční duby – Šibeniční vrch (1 / 9,5 km) – silnice nad Valčí (1,5 / 11 km) – Valeč (1 / 12 km) – 
Valeč, zámek (0,5 / 12,5 km) + 2 km Křížová cesta (volitelné) 

 
Výlet zakončíme na zámku Valeč prohlídkou největšího souboru barokních soch  
M. Brauna v České republice a případně i posezením u kávy a zákusků se členy nově 
založeného odboru KČT Barokní Valeč. 
 
JÍZDNÍ ŘÁD BUS (autobus bude vypravený pouze při naplnění kapacity) 
Sokolov, autoškola Vyskočil  odj. 7:00 (příjezd vlaku od Chebu v 6:51 hod.) 
Sokolov, Těšovice    odj. 7:10 
K. Vary, terminál    příj. 7:30 / odj. 7:35 
Valeč      příj. 8:00 / odj. 8:05 (přibereme účastníky z Valče) 
Nová Ves      příj. 8:15  
Přejezd do Valče a čeká (čekání cca 4 hodiny) 
Odjezd z Valče    16:30 
Příjezd KV     cca 17:15 
Příjezd Sokolov    cca 17:35 (odjezd vlaku směr Cheb v 18:06 hod.) 

 
Varianta pro individuální dopravu vlastními auty 
Sraz účastníků ve Valči bude v 8:00 hodin u kostela Nejsvětější trojice, pak dojedeme na 
odbočku lesní cesty u PP Vrbina (odkaz zde: https://mapy.cz/s/befanacofe), kde necháme auta a 
do Nové vsi dojdeme po CT 35. Kolem aut projdeme cca v polovině výletu a od konce trasy se 
pro ně vrátí jen řidiči (+ 3 km, 30-40 minut), ostatní sejdou po silnici do Valče a k zámku. 
 
Podmínky účasti 
✓ Účastník podáním přihlášky potvrzuje, že je fyzicky i psychicky schopen trasu absolvovat, že souhlasí 

s podmínkami účasti, uhradí jízdné ve smluvním autobuse a souhlasí s použitím osobních údajů 
uvedených v přihlášce pro účely evidence a účetní dokumentaci KČT, odbor Krušné hory Sokolov. Děti 
a mládež do 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů či jiného rodinného příslušníka 
(přihlášku účastníka mladšího 18 let vždy podepisuje zákonný zástupce). 

✓ Účastník se zavazuje dodržovat obecná pravidla pro chování v lese a v chráněných územích  
a pravidla pohybu po pozemních komunikacích. Každý účastník odešle do 5. září 2020 řádně 
vyplněnou přihlášku na akci na emailovou adresu ladislav.zoubek@gymso.cz (vyplněná  
a odeslaná z e-mailu účastníka se přihláška považuje za podepsanou), případně ji odevzdá 
v písemné formě vlastnoručně odepsanou.  

✓ Přeprava z místa nástupu do místa pochodu a zpět je zabezpečena smluvním autobusem pořádajícího 
odboru KČT. Výše zpáteční jízdenky ze Sokolova a z Karlových Varů je 150,- Kč bez ohledu na místo 
nástupu (dopravce účtuje přistavení a cestu ze Sokolova bez ohledu na počet přepravovaných osob). 
V případě, že autobus nebude vypraven a využijeme individuální dopravy vlastními auty, 
nebudeme samozřejmě požadovat žádnou platbu, ale ani tisknout diplomy a materiály pro 
účastníky. 

✓ Přihlaste se e-mailem a vyčkejte, až dostanete v odpovědi své účastnické číslo. Poté proveďte 
platbu (preferujeme předem a bezhotovostně) na účet odboru 218146870 / 0300, své účastnické číslo 
použijte jako VS platby, SS je 20201003. Účastnická čísla budu posílat až po naplnění kapacity 
autobusu, tak mějte prosím strpení. 

✓ Platby od náhradníků a dodatečně přihlášených vybereme v autobusu hotově. 
✓ V ceně jízdenky jsou také zahrnuty náklady na upomínkový list, tisk propozic a veškeré administrativní 

náklady spojené s přípravou a realizací akce (telefonní poplatky, cestovní náhrady atd.). 
✓ Na akci bude pořizována fotodokumentace, která může být zveřejněna na webu, sociálních sítích,  

v tištěných médiích a materiálech KČT, případně ve veřejnoprávních médiích.  
 

https://mapy.cz/s/befanacofe
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Odkaz na prostor v mapě: https://mapy.cz/s/cajozetape  
 

 
 
Židovský hřbitov Podbořanský Rohozec 
https://www.cokolivokoli.cz/7876-zidovsky-hrbitov-podboransky-rohozec/   
Židovský hřbitov u Podbořanského Rohozce v okrese Louny se nachází asi jeden kilometr 
jihovýchodně od centra obce, zhruba 200 m od silnice vedoucí do Nové Vsi, v těsném sousedství 
Doláneckého potoka. 

 
Zřícenina hradu Křečov 
https://www.zamek-valec.cz/cs/tipy-na-vylet/23091-zricenina-hradu-krecov  
Romantickou zříceninu hradu Křečov skrytou v lese mezi obcemi Podbořanský Rohozec  
a Nepomyšlí, není úplně snadné objevit. Poblíž se nacházejí také ruiny starého mlýna, jenž 
stával pod hradem. Nedaleko zříceniny můžete navštívit také zpustlý židovský hřbitov. 
 
https://www.podboransko.cz/zajimavosti/?more=14#msg14  
Zřícenina šlechtického hradu ze 14. století stojí cca dva kilometry od Podbořanského Rohozce. 
Opuštěn byl na počátku 16. století. Z hradu se dochovaly jen malé zbytky a je chráněn jako 
kulturní památka České republiky. Hrad byl vystavěn v gotickém stylu. Jeho účelem byla obrana, 
ale sloužil i jako rezidence. Jeho původním majitelem byl pan Racek z Křečova.  Hrad postupně 

https://mapy.cz/s/cajozetape
https://www.cokolivokoli.cz/7876-zidovsky-hrbitov-podboransky-rohozec/
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vlastnili příslušníci různých rytířských rodů, z Nedvídkova, opět z Křečova a nakonec Údrčtí 
z Údrče. Poslední zpráva o tom, že byl Křečov obýván, pochází z roku 1494. Pak již přestal 
vyhovovat nárokům šlechty na dobové standardy bydlení a byl opuštěn. Podle pověsti existovalo 
na Křečově sklepení, v němž byly ukryty zásoby vína. Proto zde probíhaly vykopávky, které 
objekt poškodily. Dnes se dochovalo pouze torzo hradu. 

 
PP Vrbina u Nové Vsi 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbina_u_Nov%C3%A9_Vsi  
Důvodem ochrany území jsou zachovalá přírodní stanoviště bylinných porostů mezofilího  
až podmáčeného charakteru s populacemi vzácných druhů rostlin a živočichů, z nichž se zde 
vyskytují například prstnatec májový, suchopýr širolistý, čolek velký nebo kuňka obecná. 
Přírodní památku tvoří deset různých biotopů. Největší plochu zabírají mokradní olšiny (39 %)  
a vlhké pcháčové louky (20 %). Střídavě vlhké bezkolencové louky a mezofilní ovsíkové louky 
zaujímají okolo 10 % rozlohy a ještě menší podíl zaujímá vegetace vysokých ostřic (6 %), vysoké 
mezofilní a xerofilní křoviny (6 %), eutrofní vegetace bahnitých substrátů (3 %) a makrofytní 
vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (2 %), úzkolisté suché trávníky (2 %) 
a mokřadní vrbiny (1 %).[6]  
Na lokalitě bylo nalezeno devět druhů rostlin a živočichů chráněných podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. Z rostlin to jsou ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus) zaznamenaný 
naposledy v roce 2010 a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) v počtu nižších 
desítek jedinců. Z rostlin zapsaných na Červený seznam se zde v počtu stovek exemplářů 
vyskytuje také silně ohrožený suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium).[7]  
Z chráněných živočichů v přírodní památce žijí populace obojživelníků. Z kriticky ohrožených je to 
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) v počtu desítek kusů. Podobně velká je populace 
silně ohroženého skokana zeleného (Pelophylax esculentus). Velkou populaci se stovkami 
jedinců zde tvoří kuňka obecná (Bombina bombina). Čolek velký (Triturus cristatus) a čolek 
obecný (Lissotriton vulgaris) mají populace o velikosti řádově desítky jedinců. Kromě nich ve 
Vrbině žije také ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo).[8]  

 
PP Jalovcové stráně nad Vrbičkou 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jalovcov%C3%A9_str%C3%A1n%C4%9B_nad_Vrbi%C4%8Dkou 
Přírodní památka leží ve východní části Doupovských hor tvořených třetihorními vulkanickými 
horninami. Druhy horniny se mění směrem od západu k východu. Pod ořkovskou hájovnou  
se nachází laharové uloženiny, ve střední části nefelinit a na východě pyroklastické sedimenty, 
které obklopovaly ostrůvek nefelinického tefritu. Jeho ložisko bylo v minulosti odtěženo.  
Ze zvětralin těchto hornin vznikly splachové písčité a písčitohlinité sedimenty v nivě Vrbičského 
potoka.[4] V geomorfologickém členění Česka leží lokalita v celku Doupovské hory a okrsku 
Rohozecká vrchovina.[6] Nejvyšší bod s nadmořskou výškou 553 metrů se nachází v západní 
části území.[5] Až do poloviny dvacátého století byly pozemky chráněného území využívány jako 
chudé pastviny a sady, díky čemuž se na nich úspěšně rozvíjela populace jalovce i další rostlinná 
a hmyzí společenstva. Pozdější konec hospodářského využívání vedl k zarůstání pastvin i sadů 
v některých místech až do stádia lesa.[1] 
Na jihozápadním okraji se nachází zřícenina Lina, která je pozůstatkem panského sídla 
z přelomu čtrnáctého a patnáctého století.[2] 

 
Zřícenina trvrze Lina 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina  
Současný název tvrze Lina je převzat (přes německé Lihna) z německého názvu blízkého ovčína 
Hlína (Lina Schäfer[1]) ležícího mezi Vrbičkou a zříceninou. Zřícenina je zachycena na prvním 
vojenském mapování z šedeásýtch let 18. století jako Altes Schloss, Vrbička je zde označena 
německým názvem Klein Firwitz.[2] Na mapě stabilního katastru z roku 1841 se jedná o objekt 
jižně od rybníčku označený číslem 46.[3] Na mapě Františkova mapování z let 1842–1852 je už 
zřícenina pojmenována jako Lina Ruine (zřícenina Lina, Hlína).[1]  
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První, kdo zříceninu popsal a nakreslil, byl v roce 1844 František Alexandr Heber[4] a objekt ve 
své práci pojmenoval Lina. Linu zaregistroval i autor vlastivědy podbořanského okresu Wenzel 
Rott.[5] August Sedláček tento název nepřevzal a zřícenu pojmenoval jako Hrádek u Valče.[6] 
Lina je zmíněna i v kompendiu pojednávajícím o českých panských sídlech z osmdesátých let 
20. století.[7] V novější době se objektem zabývali Libor Wettengl,[8] Tomáš Durdík,[9] a Jiří 
Úlovec.[10]  
Při povrchových sběrech byla na místě a širším okolí nalezena keramika ze 14. a 15. století. 
O charakteru Liny dosud není jasno už vzhledem k tomu, že o ní nejsou k dispozici žádné 
písemné zprávy.  

 
Dub u rybníka Velký Rohozec 
Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky. 

Druh stromu: dub letní 

Obvod kmene: 592 cm 

Výška stromu: 21 m 

 
PR Dětaňský chlum 
https://www.npu.cz/cs/planujete-vylet/tipy-na-vylet/22011-detansky-chlum  
Přírodní rezervace Dětaňský chlum se nachází na jihovýchodním okraji Doupovských hor poblíž 
obce Dětaň, ve vzdálenosti cca 7,5 km od Valče. Rezervace má celkovou rozlohu 35,6 ha a byla 
vyhlášena 18. listopadu roku 1967. Jedná se o dochované teplomilné doubravy a stepní trávníky 
s typickou květenou, které se rozkládají na náhorní plošině a jižním svahu kopce Chlum  
v nadmořské výšce 510–530 m.n.m.  
Na hlinito-kamenitých půdách vulkanického původu zde roste mnoho vzácných a ohrožených 
druhů rostlin. Nejčastěji zastoupené dřeviny jsou zde dub zimní, dub mnohoplodý a dub žlutavý. 
Z bylin můžeme na jaře v chlumu spatřit např. rozkvétající prvosenku jarní, mochnu bílou  
či plicník úzkolistý. Koncem jara a v létě zde dále kvetou vemeník dvoulistý a vemeník zelenavý, 
lilie zlatohlávek, kociánek dvoudomý, hvozdík lesní, ocún lesní a mnoho dalších. V rezervaci se 
vyskytuje také celá řada zajímavých teplomilných živočichů např. ještěrka obecná, různé druhy 
brouků střevlíků, tesaříků a nosatců či několik druhů mravenců rodu Formica. 

 
Šibeniční vrch u Valče 
http://lokality.geology.cz/3508 
Jižní úpatí Šibeničního vrchu, na hranici lesa a pastviny - několik zářezů (mělkých šachtic)ve 
vápencích a tufech. V horninách byl nalezen bohatý fosiliferní záznam dokladující mělce jezerní 
prostředí na počátku oligocénu a v době, kdy do vápnitých uloženin napadal popel z prvních 
erupcí doupovského vulkánu. 

 
Křížová cesta Valeč 
Valečská křížová cesta vznikla v první polovině 18. století. Dne 15. září 1741 byla vysvěcena. 
Zhotovit ji patrně nechal Jan Ferdinand Kager hrabě z Globenu. Původní křížová cesta po roce 
1945 postupně zanikla a zachovaly se z ní jen relikty kapliček, torzo svatého Jana Evangelisty  
a sochy Panny Marie a Máří Magdalény. V roce 2016 vypracovala architektonická kancelář 
Stockwerk projekt její obnovy. Původní červený pískovec byl nahrazen umělým kamenem. 
Křížová cesta začíná v zatáčkách za Valčí. 
https://www.zamek-valec.cz/cs/tipy-na-vylet/21957-valecska-krizova-cesta 
Začátek nově obnovené křížové cesty naleznete hned za Valčí, v zatáčce silnice vedoucí od 
zámeckého kostela Nejsvětější Trojice směrem k Vrbici. Cestou po silnici projdete kolem větší 
části kapliček, které pak pokračují nalevo na louce nad svahem zarostlým křovisky. Za čtrnáctým 
zastavením se nachází sousoší z Ukřižování (zatím bez ústřední sochy Krista), kde se vám také 
otevře krásný výhled na celou Valeč.   
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Alexandr_Heber
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina#cite_note-heber-4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina#cite_note-rott-5
https://cs.wikipedia.org/wiki/August_Sedl%C3%A1%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina#cite_note-sedlacek-6
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina#cite_note-andel-7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina#cite_note-wettengl-8
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Durd%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina#cite_note-vyzkumy-9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lina#cite_note-svoboda-10
https://www.npu.cz/cs/planujete-vylet/tipy-na-vylet/22011-detansky-chlum
http://lokality.geology.cz/3508
https://www.zamek-valec.cz/cs/tipy-na-vylet/21957-valecska-krizova-cesta


  

12. STEZKY DOUPOVSKÝCH HOR 
 

3. října 2020 
 

turistický pochod pořádá KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 

Přihláška pro jednu osobu č.  …… (vyplní pořadatel) 
 

Příjmení: Jméno: 

Telefon: 

E-mail: 

Číslo průkazu KČT: 

Souhlasím s Podmínkami pro účast uvedenými v Propozicích 
turistického pochodu a se zpracováním osobních údajů pro 

administrativní náležitosti konání akce. 

 
Podpis účastníka: 
 

Podpis zákonného zástupce (u dětí):  
 

 

Nástupní místo:  
 

 
 
 
 


