
Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Děkujeme p. Vladimíru Roithovi za jeho péči o 
své kamarády. Dále p. Jirkovi Vlachovi i ostatním co se zasloužili o pomoc při organi-
zování Stezky. Díky zaslouží pí. Jana Vorlová, vede naše webové i TAKové stránky. 
Redakce a grafika p. Jirka Bubeníček

VŠEM BORCŮM TRASY 
ČTRNÁCT ZDAR!

Malá Stezka                                      
okolí Rokycan

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT

VÍTEJTE borci Čtrnáctky

na odložené, ale jubilejní Malé 
Stezce, která je i jinak výjmeč-
ná. Stezka bude plná oslav, 
jednak kolektivních čtyřista-
pětatřicetin a pak ještě budou 
dvě další. O jaké jde, nechám 
zatím na vaší inteligenci, 
resp. paměti, není to ale až 
tak těžké uhádnout. Napovím, 
budeme totiž slavit 50. let od 
vzniku naší Trasy (1971). 
A budeme slavit 
i 100. Stezku Čtrnácky! 
Jirka Vlach připravil pro nás 
bezva vejšlapy a za to mu 
dík. TAK ať se nám daří mezi 
svými. 
Vláďa.

ATC VESELÝ HABR

Kemp leží uprostřed lesů na 
břehu rybníka Habr. Okolní 
prostředí nezničené přírody je 
velmi uklidňující.

Každý návštěvník je povinen 
se osobně přihlásit v recepci 
a předložit doklad o totožnosti 
(občanský průkaz, pas apod.) 
Na útratu dostane každý svůj 
lístek, který bude možné platit 
najednou v neděli, nebo každý 
večer.
Nástupy do chatek jsou od 
14.00 hodin, opuštění chatek 
do 11.00 hodin, pokud není 
domluveno jinak. Poslední 
den pobytu návštěvník chatu 
uklidí, odstraní odpadky, předá 
klíče a zapůjčené předměty do 
recepce. 

břehu Berounky. Zalesněný 
kopec je vyhaslou sopkou, na 
jeho oblém a místy obnaže-
ném vrcholu lze najít pozůstat-
ky čtyř kráterů.

Rozhledna „Na Vrchách“
První rozhledna na Rokyca-
nsku byla postavena v roce 
2013 za Břasy ve směru 
na Liblín. Z rozhledny vidíte 
jako na dlani Břasy, Radnice, 
Újezd u Sv. Kříže, ale i vzdá-
lenější jako Plzeň, Chrást či 
Mariánskou Týnici. Při jas-
ném počasí je dohlednost 
na Šumavu či Krušné hory. 
Nově  jsou na rozhledně nain-
stalovány pohledy s označe-
ním místa, vzdálenosti a nad-
mořské výšky. Okolní krajinu 
můžete obdivovat z výšky 
dvanácti metrů. K rozhledně 
se nejlépe dostanete z obce 
Břasy ve směru na Libín a 
Újezd Svatého Kříže (silnice 
č. 232), hned za cedulí s kon-
cem obce odbočte na asfalto-
vou silničku, která vás dovede 
až k rozhledně. Rozhledna je 
otevřena: od 1. 4. do 1.6.  8.00 
– 17.00  hod.    

morovou epidemií. Kopec Vr-
šíček se nachází při jihozá-
padním okraji obce Litohlavy. 
Vrchol Vršíčku je přístupný 
po žlutě značené turistické 
cestě, která vede z Klaba-
vy kolem stejnojmenné vodní 
nádrže do Litohlav a dále k 
zámku Březina. 

Osek obec  se nachází asi 
čtyři kilometry severně od 
Rokycan. 
Pamětihodnosti:
Barokní zámek Osek, 
Letohrádek Kamýk – zříce-
nina barokního letohrádku, 
Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie, Socha svatého 
Isidora, Socha svatého 
Jana Nepomuckého, na 
návsi Fara, Národní přírodní 
památka Vosek, klasické 
naleziště ordovických zka-
menělin jižně od Osek, Buk 
na Čihadle, památný strom v 
lese severovýchodně od obce, 
židovský hřbitov a  hřbitov 
v jihovýchodní části obce.

SigiSaga, SigiSaga

Empírový zámek Březina
Na okraji rozlehlých račských 
lesů v obci Březina leží 
empírový zámek pánů ze 
Štenberka, který je obklopen 
anglickým parkem přecházejí-
cí v oboru. Zámek je veřejnosti 
nepřístupný. Šternberkové 
vlastnili březinský zámek 
do roku 1949. Po znárodnění 
bylo na zámku umístěno les-
nické učiliště, které zde síd-
lilo až do roku 2002. Po roce 
1990 byl zámek v restituci 
navrácen rodině Šternberků, 
současným majitelem je Zde-
něk Sternberg.

Stupno je vesnice, část 
obce Břasy. Nachází se 1 km 
na jih od středu Břas. Prochází 
tudy železniční trať Chrást 
u Plzně – Radnice a silnice 
II/233..

Litohlavy obec se nachá-
zí 3,5 km severozápadně 
od Rokycan. Poutní kostel 
Navštívení Panny Marie 
na Vršíčku byl postaven ro-
kycanskými měšťany jako 
projev díků za uchránění před 

VYBAVENÍ KEMPU:
pitná voda, toalety, teplá 
sprcha, recepce / Informace, 
elektrická zásuvka, lůžka s 
lůžkovinami, lednice, parková-
ní vedle chatky.

SOCIÁLNÍ BUDOVA: 
umývárna, sprchy

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH:
povlečením 200,- Kč za osobu 
a noc v chatce se dvěma, 
resp. 150,- za osobu a noc 

pátek 28. - neděle 30. května 2021

CLARISSIMA
TRASA

GUATTUORDECIM

v chatce pro čtyři (palandy). 
K tomu se ještě bude platit 
spotřeba el. energie v chatce - 
10 Kč/kWh.

STRAVOVÁNÍ:
v kempu se nachází restau-
race s terasou o celkové 
kapacitě 110 míst.
Polopenze (večeře + snída-
ně) - 220,- za osobu a den. 
večery v místní hospodě, pivo: 
plzeň, excelent 11, gambáč 10, 
polotmavý Habrovák.

Důležité upozornění: pro 
případ, že by do kempu přišla 
kontrola, je potřeba, aby účast-
níci měli u sebe potvrzení o 
očkování nebo potvrzení o pro-
dělání covidu (ne starším jak 
před 180 dny) nebo potvrzení 
o negativním antigenním testu. 
No, snad se to brzo zlepší.

Chlum, 429 m Osek, kostel 
Nanebevzetí panny Marie
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NÁVRH TRAS

Nejbližší železniční stanice 
a zastávka od kempu jsou 
Holoubkov a Svojkovice (cca 
6 km). Ve Svojkovicích jsme 
končili loňskou Stezku. Odjez-
dy a příjezdy najdete na iDOS.

Čtvrtek  /Frakce/
(14 km převážně lesem) rych-
lík Berounka  Praha hl. 10.11  
-  Kařez 11.16 bus  Kařez  
11.22 - Zbiroh 11.33. 
(navazuje na vlak, v jízdním 
řádu tato spojení ARRIVA 
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; 
Rokycany; 311 653 777, 725 
100 725.
Telefonní číslo pro objednání spo-
jů na zavolání: 378 035 477).

Zbiroh - oběd restaurace 
Radnice nebo U Slunce,  rod-
ný dům J. V. Sládka, zámek 
- Slovanská epopej, další 
zajímavá postava Strousberg 
(829. schůzka: Král železnic | 
Dvojka (rozhlas.cz), 
Pozůstatky Strousbergovy 
železnice (brdy.info) (možná 
uvidíme z vlaku nebo auto-
busu).
Těškov -  4,5 km do cíle, 
Těškovská hospůdka - čtvrtek 
zavřeno.

Pátek
- horský okruh 16 km (možno 
zkrátit), stoupání 341 m. 

Radeč 721 m n. m.,  Brno 718 
m n. m. (vysílač) zřícenina 
hradu Radeč 680 m n. m., 
Těškov (hospůdka).

Sobota
- toulky okolím  - Chlum - 
Volduchy  nebo Holoubkov 
(převážně lesem).

Neděle 
na vlak - opět 14 km.

1. do Břas
Hradiště (619 m n. m.), 
zámek Březina, Stupno, 
rozhledna Břasy, restaurace 
Koruna Břasy (pivo z minipivo-
varu Radnice).
Stupno - úvraťová stanice 
(jedna ze šesti v síti ČD), 
původní konečná radnické 
lokálky.
Břasy - těžba uhlí až do roku 
1969, v Břasích od roku 1871 
průmyslová koňská úzko-
rozchodná dráha, v roce 1908 
elektrifikovaná, tedy druhá 
v Čechách po Křižíkově Be-
chyňce, dráha zrušena 1953 a 
nahrazena vlečkou s normál-
ním rozchodem poslední důl 
zdejšího revíru ve Vejvanově 
(spojený nákladní lanovkou s 
nádražím v Radnicích) skončil 
až 1982. Naučná stezka - 
Oficiální stránky obce Břasy 
(obecbrasy.cz).

2. do Rokycan
Volduchy - Osek - Litohlavy - 
Vršíček (435 m, kaple, výhled) 
- Rokycany.

3. do Radnic  (2 možnosti)
Prázdninová štafeta (plzeňský
kraj.cz).

Na mapě je schéma navrže-
ných tras, zde odkaz:

https://mapy.cz/s/lojulugude
Na naši pozvánku se nevejde.

MÍSTOPIS

Zbiroh
Dnešní zámek vznikl z pů-
vodního opevněného hradu, 
který byl založen na počátku 
13. století. Za jeho zakladatele 
je považován Břetislav ze 
Zbirohu z rodu Sulislavců. 
Ale již v roce 1230 zpráva 
připomíná jisté bratry Chřena 
a Sulislava ze Zbiroha. 
Později byli mezi vlastníky 
hradu rod Drslaviců (Děpolt 
ze Zbiroha), král Přemysl 
Otakar II., rod Rožmber-
ků, král Zikmund, rod 
Kolovratů, rod Lobkoviců, 
nebo císař Rudolf II. V roce 
1868 jej zakoupil podnika-
tel baron Bethel Heinrich 
Strousberg, který zámek v 
letech 1869 až 1870 razant-
ně přestavěl podle projektu 
architekta Augusta Ortha do 
novorenesanční podoby. V 
roce 1879 po Strousbergově 
bankrotu prázdný zámek kou-
pili Colloredo-Mansfeldové. 
Ve východním křídle bydlel v 
letech 1912 až 1928 se svou 
rodinou malíř Alfons Mucha. 
Zde ve velkém sálu zámku 
namaloval slavný obrazový 
cyklus Slovanská epopej, 
který byl v letech 1962–2011 
vystaven na zámku v Morav-
ském Krumlově.

Těškov je obec která  leží v 
kotlině pod masivem Rad-
če (součást Křivoklátské 
vrchoviny), konkrétně pod kop-
cem Na skalce (590 m). Je 
vzdálena jedenáct kilometrů 
severovýchodně od Rokycan, 
devět kilometrů jihozápadně 

od Zbiroha. Východně od ves-
nice pramení potok Chýlava.

Radeč
Hrad na Radči (též Mitervald) 
je zaniklý hrad na severně od 
vesnice Těškov. Nachází se 
na vedlejším vrcholu hřebene 
Radeč v nadmořské výšce 
680 metrů. Dochovaly se z něj 
terénní relikty opevnění. Po-
zůstatky hradu jsou chráněny 
jako kulturní památka. Zbytky 
hradu jsou volně přístupné po 
červeně značené turistické tra-
se ze Lhoty pod Radčem do 
Těškova

Brno
Vrchol Brno, také nazývaný 
Radeč, je nejvyšší horou 
Křivoklátské vrchoviny. 1,5 
km od vrcholu jsou zbytky 

hradu zvaného Mitterwald z 
roku 1343, odkud je krásné 
výhledové místo. Na vrcholu 
je vysílač. Vrch Brno (718 
m.n.m.) se nachází asi 6 km 
severozápadně od Mýta. 
Zalesněný vrchol neposkytuje 
žádný výhled. Stojí zde více 
jak 60 m vysoká železobe-
tonová telekomunikační věž 
(nepřístupná).

Chlum
Chlum obec  se nachází, 
zhruba 22 kilometrů severně 
od Rokycan a deset kilo-
metrů severně od Radnic. 
Mezi památkově chráněné a 
významné stavby patří něko-
lik roubených chalup (např. 
čp. 31), špejchar z roku 1825, 
pseudobarokní kaplička 
zasvěcená svaté Ludmile a 

budova obecné školy rekon-
struovaná na obecní úřad a 
pohostinství.
Na území obce byla již roku 
1933 vyhlášena Národní 
přírodní rezervace Chlum-
ská stráň – s překrásnou 
vyhlídkou na údolí řeky Be-
rounky Na Plazu, odkud lze 
přehlédnout velkou část toku 
řeky a severního Plzeňska. 
Jedná se o příkré svahy po 
pravé straně hluboce zaříznu-
tého údolí Berounky v délce 
zhruba 3 km s dominantním 
vrcholem Hamouz a přilehlou 
část údolí potoka Radubice..

Vrchol Chlum (429 m n. m.) 
leží v Kralovické pahorka-
tině. (Obec Břasy). Vrchol 
ležící mezi vesnicemi Nadry-
by a Kříše dominuje pravému 

Zbiroh, zámek

Volduchy, kostel sv. Bartolomějě

Březina, zámek

Litihlavy, kaple Navštívenípanny Marie
Litohlavy, kaple navštívení panny Marie

Rozhledna 
Břasy


