
 

Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz 
Účast na veškerých akcích KČT, odbor Slovan Karlovy Vary je na vlastní nebezpečí. 

 

Klub českých turistů 

Slovan Karlovy Vary 

 

 

Pojďte s námi za  

zdravím a poznáním! 
 

Zámky na úpatí Doupovských hor 

Krásný Dvůr a Valeč   
Sobota 19. října 2019 

 

Pěší turistika 17 km s podporou autobusu. 
Odjezd autobusu: Karlovy Vary Tržnice 8:00 – Ostrov Mírové náměstí 8:20. 

Zámek v Krásném Dvoře neměl takové štěstí jako ostatní památky v naší vlasti a byl 

dokonce odsouzen k zániku. Naštěstí byl používán jako depozitář nábytku a ostatního 

mobiliáře, a tak mnoho věcí se podařilo zachránit. Prohlídkou zámku strávíme příjemnou 

hodinku. Vstupné normální je 120/80 Kč.                 

Neméně zajímavá je prohlídka přilehlého krajinářského parku, kudy povede naše trasa. 

Nejprve projdeme kolem památníku významných návštěvníků (0,7 km od zámku), mineme 

potok Leska a prohlédneme si Templ (1,1 km). Dále mineme Gloriet (1,7 km) a na pasece 

zahlédneme Obelisk (2,1 km). Asi po dvou kilometrech vyjdeme z parku v obci Brody. 

Přejdeme rovně křižovatku a vydáme se po silnici III. třídy mezi poli. Dojdeme až na 

křižovatku asi po 5ti kilometrech. Mineme sochu Panny Marie. Zde si můžeme odpočinout 

v přístřešku. Projdeme Nepomyšlí, uprostřed obce zahneme mírně vpravo (6,2 km). Na 

křižovatce odbočíme vlevo přes Dolánecký potok a zahneme doprava na hlavní silnici č. 221.  

Mineme zámek Nepomyšl, který je zajímavý svým kruhovým půdorysem. Bohužel je 

nepřístupný. Stále po hlavní projdeme na náves a opustíme Nepomyšl (7,2 km). Cesta rychle 

ubývá podél Doláneckého potoka. Po 10ti kilometrech dojdeme do obce Podhořanský 

Rohozec a po 400 metrech odbočíme vlevo na silnici č. 194. Po jednom kilometru přejdeme 

opět Dolánecký potok do Nové Vsi (11,6 km). Po 14ti kilometrech dojdeme do Ořkova a 

odtud jsou to necelé 3 km do cíle. Projdeme po silnici lesem podél Mlýnského potoka (14,8 

km) a dojdeme do Valče na náměstí. Zde je možnost občerstvení. Zámek Valeč je přístupný a 

prohlídka (bez průvodce) zabere hodinu. Vstupné je 90/60 Kč. 

 

Cena: 180 Kč. Nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary 200 Kč. Platba v autobusu. 

Přihlášky u vedoucího výletu. 

Vede: Pavel Mrhálek  - pavel.mrhalek@volny.cz – 736 416 183 

mailto:pavel.mrhalek@volny.cz

