TRASA 1
8,4 km - stoupání 127m

TRASA 3
10,3 km - stoupání 240m

TRASA 5
15,7 km - stoupání 262m

TRASA 7
17,6 km - stoupání 418m

ZA JETØICHOVICKÝM ZÁMKEM

ZA STARÝMI MITROVICEMI

ZA JESENICKÝM KOSTELEM

ZA HRADEM ZVÌØINEC

Od památníku a pivovaru s názvem: "Vítek
z Prèice" v Sedlci jdeme po modré znaèce na
námìstí a odtud doprava po luté turistické
znaèce pøes obec Uhøice a k zámku v Jetøichovicích. Vydáme se okolo nìj ve smìru
na Vrchotice, po cestì mineme kapli Panny
Marie Sedmibolestné a na první køiovatce pokraèujeme vlevo na Šanovice. Tìmi
projdeme a stále po silnice dojdeme k "sedleckému koupališti", kde odboèíme vpravo
a proti smìru znaèek nauèné stezky se
dostaneme na námìstí v Prèici. Zde, v hospodì U Škrpálu, je cíl.

Od památníku a pivovaru s názvem: "Vítek
z Prèice" v Sedlci se vydáme po modré
turistické znaèce, kterou sledujeme okolo
"sedleckého koupalištì" pøes obce Pøestavlky
a Staré Mitrovice a k rozcestí turistických
tras s názvem "Víska". Odtud se vydáme vlevo po zelené turistické znaèce pøes vesnici
Kvašov a na Vítkovo námìstí v Prèici. Zde,
v hospodì U Škrpálu, je cíl.

Od památníku a pivovaru s názvem: "Vítek
z Prèice" v Sedlci se vydáme vpravo po zelené
turistické trase na zaèátek obce Kvasejovice. Odtud pokraèujeme po luté turistické
trase pøes Malkovice a k rozcestí v Zadních
Boudách. Zde pøejdeme na èervenou turistickou trasu, po ní jdeme a ke kostelu
v obci Jesenice, kde znaèku opustíme a pokraèujeme rovnì po silnici. Pøiblinì 100 m
za kostelem odboèíme vpravo mezi domy
na polní cestu, po ní pokraèujeme a
k osadì Vršovice. Odtud vpravo po silnici na
dohled Strnadovskému mlýnu. Pøed ním však
odboèíme vlevo (nesmíme pøejít potok) a jdeme po polní cestì, vedoucí po levém bøehu
Sedleckého potoka (my ho máme po pravé
ruce, ale jdeme proti proudu) a na rozcestí
polních cest, zde odboèíme prudce vlevo a pokraèujeme k radiokomunikaènímu støedisku.
Odtud po pøíjezdové cestì jdeme na hlavní
silnici, po které se vydáme vpravo a na prèické námìstí, kde naše putování konèí. Zde,
v hospodì U Škrpálu, je cíl.

Od hospody U Škrpálu na námìstí v Prèici jdeme po zelené turistické trase pøes námìstí
v Sedlci, kaplièku Jeovka, a na okraj obce
Kvasejovice. Odtud pokraèujeme po luté, pøes
Malkovice, Zadní Boudy k rozcestí Zvìøinec
- odboèka. Monost prohlídky volnì pøístupné
zøíceniny Zvìøinec. Z rozcestí pokraèujeme po
èervené pøes obec Matìjov, veletínskou myslivnu a k rozcestí pod Javorovou skálou. Od
nìj pokraèujeme po luté turistické trase do
obce Sušetice, kde pøejdeme na modrou turistickou trasu, a dojdeme na køíení s nauènou
stezkou. Pozor, toto znaèení nepøehlédnout,
z tohoto køíení tras pokraèujeme vpravo po
nauèné stezce pøes Uhøice a na námìstí
v Sedlci a po modré turistické znaèce se dostaneme k památníku a pivovaru s názvem:
"Vítek z Prèice", ve kterém je cíl.

Na podzim pøi akci:
Za kapličkami Českého Meránu.
Více informací
na stránkách KPDK Sedlec-Prèice,
viz kontakty na poslední stranì.
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Kaple Panny Marie Bolestné
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Kaple Jeovka

Tøíboká kaplièka
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DOPLÒKOVÉ VLASTNÍ ZNAÈENÍ
POUITÉ V TERÉNU

V bøeznu na pochod:
Čertova podkova.
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Na Nový rok pøi akci:
Novoroční čtyřlístek.
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WWW: kct-sp.webnode.cz
E-mail: kct-sedlec-prcice@centrum.cz
Tel: 728 742 102
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Mapový podklad © Èeský úøad zemìmìøický a katastrální,
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Pøijïte poznat krásy
Èeského meránu
v rùzná roèní období:

Myslivna Veletín

Vyhlídka Èervený Újezd
RAZÍTKO

Pravidla chování v pøírodì:
1. Nerušme pøírodu naším hlukem.
2. Nezneèišujme pøírodu odpadky.
3. Nekuøme v pøírodì a nerozdìlávejme
oheò v lese.
4. Netrhejme chránìné rostliny.
5. Nesbírejme neznámé plodiny.
6. Chovejme se ohleduplnì k lesním tvorùm.
7. Nenechávejme psa volnì pobíhat.
8. Nepoškozujme skály, stromy,
ani turistické znaèení.
9. Pohybujme se jen po oficiálních cestách.
10. Nepouívejme motorové vozidlo
mimo cesty pro nìj urèené.
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TRASA 2
10,2 km - stoupání 136m

TRASA 4
12,4 km - stoupání 267m

TRASA 6
17 km - stoupání 472m

TRASA 8
20,5 km - stoupání 500m

ZA VRŠOVCI NA VRŠOVICE

ZA IDOVSKÝM HØBITOVEM

ZA SKIAREÁLY A JEJICH VÝHLEDY
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ZA VYHLÍDKOU NA VÌTROV

Od hospody U Škrpálu na námìstí v Prèici se
vydáme po silnici ve smìru na Heømanièky. Na
kraji obce u zemìdìlského drustva odboèíme
vlevo na polní cestu, po které pùjdeme okolo
idovského høbitova ke statku Nová Hospoda. Zde odboèíme vlevo na asfaltovou silnici,
jen nás dovede na náves obce Divišovice,
projdeme po levé stranì návsí a za posledním
domem se na rozcestí polních cest dáme
pravou cestou. Ta nás zavede k osadì
Vršovice. Tu stále po polní cestì obejdeme tak,
e ji budeme mít po levé ruce, a od ní se
vydáme po silnici a dojdeme na dohled
Strnadovskému mlýnu. Pøed ním však odboèíme vlevo (nesmíme pøejít potok) a jdeme
po polní cestì vedoucí po levém bøehu
Sedleckého potoka (my ho máme po pravé
ruce, ale jdeme proti proudu) a na rozcestí
polních cest. Zde se dáme vpravo, do vesnice
Mìšetice, ze které po silnici dojdeme na
námìstí v Sedlci a po modré turistické znaèce se dostaneme k památníku a pivovaru
s názvem: "Vítek z Prèice", kde je cíl.

Od památníku a pivovaru s názvem "Vítek
z Prèice" v Sedlci se vydáme vlevo po modré
turistické znaèce na námìstí. Od rozcestníku
se vydáme po luté a do Heømanièek.
Pøejdeme pøejezd a kolem pošty se vydáme
k lesu. Lesem pokraèujeme stále po vlastním
znaèení a do obce Mrákotice. Zde se u autobusové zastávky dáme vlevo po silnici, která
se za posledními domy zmìní na polní cestu.
Po této cestì dojdeme ke statku na Nové
Hospodì. Pozor, zde pøed køíkem odboèíme
vlevo podél rybníka, na jeho konci se dáme
mírnì vpravo k idovskému høbitovu. Od nìj
pokraèujeme stále po té samé cestì a k silnici, zde se dáme vpravo z kopce a dojdeme na
námìstí v Prèici, kde naše putování konèí. Zde,
v hospodì U Škrpálu, je cíl.

Od hospody U Škrpálu na námìstí v Prèici se
vydáme podél kostela po nauèné stezce k silnici na kraji Sedlce. Po silnici se vydáme vlevo
do obce Šanovice, kterou projdeme a pøed
koncem obce odboèíme vpravo na polní cestu,
po které pokraèujeme a k silnici. Zde odboèíme vlevo na lutou turistickou trasu, po
které pokraèujeme k zámku v Jetøichovicích.
Od nìj pøejdeme na zelenou turistickou trasu, po
ní dojdeme k rozcestí Ounuz. Odtud pokraèujeme vpravo po èervené turistické trase
pøes Javorovou skálu k veletínské myslivnì. Za
myslivnou po asi 400 m odboèíme vpravo
na lesní cestu, a po vlastním znaèení dojdeme na kraj sjezdovky v Kvasejovicích. Sejdeme dolù k silnici a vpravo se napojíme na
zelenou turistickou trasu, po ní pøes kaplièku na Jeovce dojdeme k památníku a pivovaru s názvem: "Vítek z Prèice", ve kterém je cíl.
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Od hospody U Škrpálu na námìstí v Prèici se
vydáme po zelené turistické trase pøes
Kvašov, Øikov, Èervený Újezd, vyhlídkový
altán na Vìtrovì a k rozcestí Vìtrov. Odtud
vpravo po modré turistické znaèce do Hatova,
na konci silnice u posledních domù se dáme
vlevo na polní cestu, která nás pomocí
vlastního znaèení dovede do Vèelákovy Lhoty.
Z ní pokraèujeme do èásti Vrchotic, zvané Na
Františku, odboèíme vpravo a po polní cestì
dojdeme do Boetína. Odtud jdeme po silnici na
køiovatku, na ní pokraèujeme vpravo a pøed
obec Pøestavlky, pozor, zde odboèíme vlevo na
modrou turistickou trasu, po ní pokraèujeme
a na námìstí v Sedlci a po modré turistické
znaèce se dostaneme k památníku a pivovaru s názvem: "Vítek z Prèice", ve kterém je cíl.

Poštovna ze Snìky
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