
 

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. 

 

 
 

 

 

  
Pojďte s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 

  

Pahorkatinou Džbán IV.  
Za seskupením mysteriózních megalitů pod Špičákem  

Sobota 16. listopadu 2019 
Pěší turistika s podporou busu – 21 km (ev. 14 km) 

  

Odjezd busu: K. Vary, Tržnice 6:20; Ostrov n. Oh., Mírové náměstí 6:40   

Cena:     250 Kč; nečlen TJ Slovan K. Vary 300 Kč. Úhrada v busu.  

Vedoucí akce:  RNDr. František Wohlmuth; 603 209 270; fjw@volny.cz    
    

Plánovaný program: 
  

08:00 Lhota (Liběšice, okres Louny). Z obce se vydáme po modré značce lesem do 

Kozlova (1,7 km). Pokračujeme  dále po modré, až po 2,5 km dojdeme k NS Nečemické řady 

(2 x 400 m). Info: http://menhiry.mysteria.cz/necemice.htm 

 09:00 Nečemické kamenné řady. Nečemické kamenné řady byly objeveny v roce 

1951 kounovským učitelem Václavem Náprstkem. Jsou podobné kounovským řadám, a tvoří 

je křemencové kameny. Řady větších kamenů jsou situovány kolmo na vrstevnice a na rozdíl 

od kounovských řad jsou kratší - nejdelší měří asi 100 m a je jich méně - dnes pouze zbytky 4 

řad. Modrá značka nás dále zavede stále lesem k rozcestníku Nový Svět (3,2 km) a Výrov 

pod hradištěm Kuk s vysílačem (5,7 km). 

 10:00 Výrov. Ti, kteří zvolí kratší trasu 14 km mohou odtud pokračovat dále po 

modré a následně po žluté značce do cíle v Kounově s prohlídkou místní expozice.  

Ostatní pokračují dále po červené značce neustále lesem k Markvareckému hradišti 

s vyhlídkami (8,8 km). Sejdeme z hrany svahu dolů k rozcestníku U Petra a Pavla (9,3 km) a 

po stejnojmenné NS se po žluté vrátíme zpět k rozcestníku Výrov (12,5 km). Nedaleko odtud 

si případně můžeme z NS podle směrovky zajít ke studánce Koňská rokle.  

 12:30 Návrat na Výrov z Markvareckého hradiště. Pokračujeme po původní modré 

značce k rozcestníku U Dubu (14,5 km až dojdeme po cca 16 km k NS Geologické 

zajímavosti na Špičáku. Info: http://menhiry.mysteria.cz/spicak.htm 

 13:30 NS Geologické zajímavosti na Špičáku. Zde si můžeme odskočit k menhirům 

Domoušice,.Slůně nebo Král. Po modré dále uvidíme menhiry Orel a UFO. Projdeme mezi 

skalními bloky Vezir a Chodník. Naučná stezka končí na 16,6 km u ozdobného Hraničního 

kamene pod Špičákem. Modrou značku opustíme Na Rovinách (18,3 km). Zbývající část 

trasy dojdeme po žluté značce kolem poutní kaple sv. Vojtěcha do Kounova (20,5 km). 

 16:00 Odjezd z Kounova busem do nedalekých Mutějovic na občerstvení 

v Poddžbáneckém pivovaru. Plánovaný odjezd z Mutějovic mezi 17 – 18 hodin.  

 


