KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR PODBOŘANY,
pořádá 30. ročník turistického pochodu

POD TISKÝMI BŘÍZKAMI
dne 1. 5. 2022
TRASY: 14, 22, 28 km
START: registrace Blatno, vlakové nádraží 7.30 – 10.00, odjezd z Podbořan VÝLUKOVÝM
autobusem v 8:19 (výluka ze Žatce do Blatna).
STARTOVNÉ: člen KČT 20 Kč, ostatní 40 Kč (nezapomeňte doložit platný členský průkaz)
SPOLEČNĚ VŠECHNY TRASY:
Trasy začínají v Blatně na vlakovém nádraží. Vydáme se
po červené TZ na náves. POZOR ZMĚNA oproti předešlým
ročníkům: do Tisu jdeme po silnici (cesta lesem je po zimních
vichřicích poničená). Na návsi je na dohled směrová tabule vedoucí
do Tisu. V penzionu U Čapků v Tisu je JEDINÁ kontrola
během pochodu! Odtud se napojíme na červenou TZ, ta nás
dovede na Sklárnu, kde míjíme školu v přírodě a pokračujeme až
k lesu. Odtud stále po červené až k rozcestníku Uhlířská louka.
Teprve zde se trasy rozdělují a každý pokračuje na své zvolené
trase do cíle na příslušný vlakový spoj.
Trasa 14 km:
Od rozcestníku Uhlířská louka jdeme vlevo po žluté TZ. Ta nás dovede do Skalního města (skupina žulových
balvanů, viklanů). Stále pokračujeme po žluté, potkáme Bábu a Dědka (žulové balvany) a nakonec dojdeme
na vlakové nádraží v Žihli.
Trasa 22 km:
Od rozcestníku Uhlířská louka pokračujeme vpravo po červené TZ do Rabštejna nad Střelou, kdysi nejmenšího
města ve střední Evropě, které je dnes městskou památkovou zónou. Ke konci červené trasy máme krásný výhled
na město přes řeku ze severní strany. Před kamenným mostem (jeden z 3 nejstarších v ČR) je na druhé straně
silnice turistický rozcestník Rabštejn nad Střelou-most. Odtud pokračujeme po modré TZ až do Žihle na vlakové
nádraží.
Trasa 28 km:
Od rozcestníku Uhlířská louka pokračujeme vpravo po červené TZ do Rabštejna nad Střelou až k bývalému
klášteru (U Mnicha). Zde od rozcestníku se dáme po zelené TZ, která nás povede kolem židovského hřbitova dolů
k hospůdce Ranč, dále přecházíme řeku Střelu po lávce Frankovka a stále po zelené pokračujeme přes Černou
Hať až do Strážiště. Jdeme přírodním parkem Horní Střela a zároveň nejkrásnější částí řeky Střely. Ze Strážiště
můžeme dojít po zelené TZ na vlakovou zastávku Mladotice zast. nebo můžeme ze Strážiště jít po silnici přímo
do Mladotic na vlakové nádraží.
ODJEZDY VLAKŮ
ŽIHLE  PODBOŘANY, ŽATEC, MOST
12.56; 14.56; 16.56; 18.56
 PLASY, PLZEŇ
12.57; 14.57; 16.33; 16.57; 18.57
ŽIHLE  RAKOVNÍK
12.56; 14.56; 16.56 rychlíkem do Blatna
přestup v 13.32; 16.30; 18.13 do Rakovníka
ŽIHLE  LOUNY

12.56; 14.56; 16.56 rychlíkem do Mostu
přestup v 15.02; 17.02; 19.02 do Loun

MLADOTICE ZAST.  PLASY, PLZEŇ
16.49; 18.49
 PODBOŘANY, ŽATEC, MOST
15.04; 19.04;
přestup na rychlík v Žihli (16.56; 20.56)
MLADOTICE  PLASY, PLZEŇ
16.46; 18.46
 PODBOŘANY, ŽATEC, MOST 15.09; 19.09;
přestup na rychlík v Žihli (16.56; 20.56)

Kontakt: 724 505 631 (Jana Hoťková)

