
   Klub českých turistů
odbor Nepomuk

Vás zve na 14. ročník pochodu

S perníkem
turistickým chodníkem

k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého
je volena trasa pochodu okolo památek sv.Jana 

sobota 1. května 2021 v Nepomuku
Start: Nádraží ČD Nepomuk 8:00 – 9:30 hod., popis tras

Cíl: nádraží ČD Nepomuk, pamětní list bude vydán na startu,

razítko IVV na akci nebude k dispozici

Ocenění: Pamětní list, ale perník nebude

Trasy  :   11km:  nádraží ČD Nepomuk – Nepomuk procházka po náměstí -křížová
cesta na Šibeniční vrch - Knárovka - stezka Helenka - Dvorec- nádraží ČD

18 km:  nádraží ČD Nepomuk – Nepomuk náměstí- křížová cesta na Šibeniční vrch-

Kozlovice-rybník Jednota- Soběsuky - Nepomuk náměstí -stezka Helenka-nádraží  ČD

22 km: ČD Nepomuk – Nepomuk náměstí- Daníčky- Borek- NS Klejnot -Nový
rybník-Prádlo-Skalice-Nepomuk- stezka Helenka- Dvorec-  nádraží ČD

Lze také zvolit vlastní trasu okolím Nepomuka.Infornace: Václav LINHART Soběsuky
73,

335 01 Nepomuk mobil 605 308 784

e-mail linvenda@seznam.cz      www.kctnepomuk.cz
Z důvodů přetrvávající epidemie Covid-19 se pochod uskuteční za dodržení platných

opatření a nařízení vlády a MZČR : počty, rozestupy, roušky, desinfekce.

Individuelně můžete zvládnout také pochod v termínu od 2.-9. 5.2021, popis tras       
a  pamětní list si vyzvedněte v nádražní pokladně ČD od 7 - 9,30 h., 13-16,30 h..

mailto:linvenda@seznam.cz


Trasa 11 km:  Okolo památek sv. Jana Nepomuckého

Start:  nádraží ČD, po ZTZ na náměstí do Nepomuka, procházka 
kolem památek (socha na IC, socha na náměstí kostel svJN, 
Svatojánské muzeum , kaple u Špitálského rybníka,  přejít silnici 
(vlastní značení), křížek, hřbitov podél zdi k márnici, nová křížová 
cesta na vrch Šibenice(Lipák) z vrcholu pokračovat po ČTZ, ke 
kruhovému objezdu v Nepomuku a dále Nádražní ulicí okolo 
Tureckých božích muk se svJN k druhému kruháči s trpaslíkem, 
rovně okolo garáží ke Knárovce, socha svJN a po NS ke klášterskému
splavu a po stezce Helence, včelařské stezce do Dvorce ke kapli  sv. 
Barbory a do kopce k nádraží ČD Nepomuk.



Trasa 22:  Naučná stezka Klejnot

Start:  nádraží ČD, po ZTZ na náměstí do Nepomuka, procházka 
kolem památek (socha na IC, socha na náměstí kostel svJN, 
Svatojánské muzeum , kaple u Špitálského rybníka, za autoservisem
vpravo, přes novou výstavbu na Daníčkách, kaple sv.Anny, statek 
Borek, opatrně přejít silnici a na křižovatku, od poštovního milníku 
po vlastním značení, ke stanovišti č.2 NS Klejnot, odtud po značení 
NS na Suchý vrch, Silov, Vražedný rybník, ke stanovišti č.1, je zde 
razítko NS a vracíme se ke stanovišti č.2 s Lišákem a zpět po značení 
k poštovnímu milníku, přes Borek , Daníčky, ulicí Za Kostelem (socha
svJN ) , náměstí, po značení naučné stezky okolo restaurace Švejk, 
ke Knárovce- socha svJN, ke klášterskému splavu a po stezce 
Helence, včelařské stezce, ke kapli  sv. Barbory a do kopce po silnici 
k nádraží ČD. (to je 19 km)

Druhá varianta: od stanoviště 1 NS, po hrázi Nového rybníka na 
silnici směr Žinkovy, odbočit na polní cestu do Novotník ke kapli, 
Prádlo náves (socha svJN), po ČTZ Skalice poustevna, Červený most, 
Knárovka (socha sv JN), po NS ke klášterskému splavu, stezka 
Helenka, Včelařská stezka, Dvorec kaple sv.Barbory a do kopce po 
silnici k nádraží ČD Nepomuk. ( 22 km)



Trasa 18 km:

Start:  nádraží ČD, po ZTZ na náměstí do Nepomuka, procházka 
kolem památek (socha na IC, socha na náměstí kostel svJN, 
Svatojánské muzeum , kaple u Špitálského rybníka,  přejít silnici 
(vlastní značení), křížek, hřbitov podél zdi k márnici, nová křížová 
cesta na vrch Šibenice z vrcholu pokračovat po ČTZ na silnici vpravo 
do  Kozlovice, druhá křižovatka v obci vpravo, rybník Jednota, 
vyjdeme u Soběsuk a po silnici vpravo do Nepomuka na náměstí, po
značení naučné stezky okolo restaurace Švejk, ke Knárovce (socha 
svJN), klášterskému splavu a po stezce Helence, včelařské stezce, do
Dvorce ke kapli  sv. Barbory  a do kopce po silnici k nádraží ČD 
Nepomuk.

Sledujte naše webové stránky, kde budou případné změny v  
organizaci pochodu.


