Babí léto na Plešivci 17.9.2016
Trasy :
7 km - (mimo vrchol Plešivce) vhodná pro rodiče s malými dětmi i kočárky, po asfaltových či

štěrkových cestách. Vyhlídky z Běřína,

severozápadním a jihozápadním směrem. První polovina trasy je společná s trasou 13 km.

13 km a 20 km - trasy vedou m.j. přes „Smaragdové jezírko“ a vyhlídky „U pyramidy“ a „Čertova kazatelna“.
Popis tras : VZ - vlastní značení ( zelené fáborky), NS – naučná stezka, ZTC – značená turistická cesta,
(1) – body na mapě na rubu popisu

Trasa 7 km - Start u Klubovny chovatelů v Jincích (1) –po VZ, spolu s trasou 13 km, za náměstím vlevo, přes přechod pro
chodce, po chodníku (směr Hostomice),za železničním přejezdem (2) vpravo na Běřín (3) po VZ + NS. U tabule NS č. 9 vlevo po
VZ + NS na Klínek (7), zde rovně za silnicí – „Kontrola č.2“. Odtud vlevo po VZ po asfalt. silnici cca 800 m, zde odboč vlevo
na štěrkovou lesní cestu (8) po VZ do Rejkovic (17). U tabule NS č. 12 na kraji lesa nad Rejkovicemi vlevo po VZ, po polní
„Francouzské“ cestě do Jinec společně s trasou 13 + 20 km, ulicí pod Plešivcem, vpravo přes žel. Přejezd (18), za mostem
vlevo a po silnici a chodníku kolem křižovatky „U křížku“ (19) zpět do cíle, do areálu chovatelů v Jincích (1).

Trasa 13 km - Start u Klubovny chovatelů v Jincích (1) po VZ,

spolu s trasou 7 km, za náměstím vlevo, přes přechod pro

chodce, po chodníku (směr Hostomice),za železničním přejezdem (2) vpravo na Běřín (3) po VZ + NS. U tabule NS č. 9 vlevo po
VZ + NS na Klínek (7), zde rovně za silnicí – „Kontrola č.2“. Odtud (společně s trasou 20 km) rovně po asfaltové silnici, po NS,
červené ZTC k rozcestí ZTC „U Viklanu“, dále rovně po NS, modré ZTC kolem Viklanu (9) – tabule NS č. 10 na rozcestí ZTC a
dále rovně po žluté ZTC ke Smaragdovému jezírku (10) „Kontrola č.3“. Od jezírka po zelené ZTC k rozcestníku „Nad
jezírkem“ (11) , zde vpravo po modré ZTC k rozcestníku ZTC Plešivecký hřeben (14). Odtud vlevo (společně s trasou 20 km)
po červené ZTC ke skále „Pyramida“ – ze skály vyhlídka severo-západním směrem (m.j. zámek Zbiroh, hrad Točník, vpravo na
obzoru kužel Milešovky), a dále po červené ZTC k vrcholu Plešivce „Čertova kazatelna“ (15), „Kontrola č.4“ , tabule NS

č. 11. Vyhlídka JZ směrem viz tabule. Z Čertovy kazatelny po červené + zelené ZTC + NS, po zbytcích hradby někdejšího
hradiště k rozcestníku ZTC „Plešivecké sedlo“ (16). Zde vpravo po zelené ZTC + NS do Rejkovic (17). Na kraji lesa nad
Rejkovicemi u tabule NS č. 12 vlevo (spolu s trasou 7 + 20 km) po polní „Francouzské“ cestě do Jinec po VZ, ulicí pod
Plešivcem, vpravo přes žel. Přejezd (18), za mostem vlevo a po silnici a chodníku kolem křižovatky „U křížku“ (19) zpět do
cíle, do areálu chovatelů v Jincích (1).

Trasa 20 km - Start u Klubovny chovatelů v Jincích (1) po VZ, za pravým rohem náměstí přes přechod a most. Za mostem
vlevo ulicí „Pod váhou“ po VZ k tabuli NS č.2 – zámek (4). Za tabulí vlevo spolu s NS pod viadukt kolem rybníka a tabulí NS č.
3 až 6 na zelenou ZTC přes „Kubovu lávku“ (5). Za lávkou vpravo po zelené ZTC na „Křižatky“ (6) rozcestník ZTC a „Kontrola

č.1“. Odtud vlevo po červené ZTC na „Klínek“ (7) „Kontrola č.2“, a dále po červené ZTC spolu s NS a trasou 13 km k rozcestí
ZTC „U Viklanu“, dále rovně po NS, modré ZTC kolem Viklanu (9) – tabule NS č. 10 na rozcestí ZTC a dále rovně po žluté ZTC
ke Smaragdovému jezírku (10) „Kontrola č.3“. Odtud dále po žluté ZTC do obce Lhotka (12). Odtud dále po žluté na kraj lesa
na rozcestí ZTC „Lhotka rozcestí“ (13). Zde pokračuj vlevo po červené ZTC (do kopce směr Plešivec) na rozcestí ZTC „Plešivecký
hřeben“ (14). Odtud vpravo (společně s trasou 13 km) po červené ZTC ke skále „Pyramida“ – ze skály vyhlídka severozápadním směrem (m.j.zámek Zbiroh, hrad Točník, vpravo na obzoru kužel Milešovky) a dále po červené ZTC k vrcholu

Plešivce „Čertova kazatelna“ (15), „Kontrola č.4“ , tabule NS č. 11. Vyhlídka JZ směrem viz tabule.
Z Čertovy kazatelny po červené + zelené ZTC + NS (po zbytcích hradby někdejšího hradiště) k rozcestníku ZTC „Plešivecké
sedlo“ (16). Zde vpravo po zelené ZTC + NS do Rejkovic (17). Na kraji lesa nad Rejkovicemi u tabule NS č. 12 vlevo (spolu
s trasou 7 + 13 km) po VZ po polní „Francouzské“ cestě do Jinec, ulicí pod Plešivcem, vpravo přes žel.přejezd (18), za mostem
vlevo a po silnici a chodníku kolem křižovatky „U křížku“ (19) zpět do cíle, do areálu chovatelů v Jincích (1).

Upozornění : Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí, děti v doprovodu rodičů či osob starších 18-ti let. Dodržuj
bezpečnost na veřejných komunikacích !!!

