
1. zastávka
Přeštice, nádraží/evangelická fara 
49°34.439‘N, 13°19.424‘E 
Pozn.: možnost občerstvení v restauraci

0,71 km (11 min)

2. zastávka
Přeštice, náměstí 
49°34.332‘N, 13°19.760‘E 
Pozn.: restaurace, obchody,  
možnost prohlídky  
náměstí

 0,19 km (3 min)

3. zastávka
Přeštice, pod kostelem 
49°34.214‘N, 13°19.729‘E 
Pozn.: Dům historie a kostel 

 1,5 km (22 min)
po žluté turistické značce k příchovické 
kapli, přes lávku k zámku.
 

4. zastávka
Příchovice, Kulturní dům
49°33.725‘N, 13°20.263‘E 
Pozn.: restaurace, potraviny, dětské hřiště

3,1 km (45 min)
neznačeno, po silnici na Radkovice, cyklo-
trasa č. 2188 a za Příchovicemi č. 2186.

5. zastávka
Radkovice, Obecní úřad 
Pozn.: dětské hřiště
49°32.758‘N, 13°22.048‘E

1 km (20 min)
po červené turistické značce, cyklotrasa 
č. 2186 a na dalším rozcestí č. 2188A.

6. zastávka
Skála, zřícenina hradu
49°32.311‘N, 13°22.075‘EZ7

2,2 km (28 min)
stále po červené turistické značce,  
cyklotrasa č. 2188A. Potom doprava  
po silnici na Zálesí a Příchovice,  
cyklotrasa č. 2188.
Pozn.: v Zálesí koupaliště a občerstvení, po 
cestě od Březníku do Příchovic rozhledy 
do okolní krajiny 

7. zastávka
silnice Zálesí – Příchovice 
Pozn.: odbočka na NS 
„Živé paměti krajiny Lužan“
49°32.357‘N, 13°20.988‘E

4,4 km (1 h 18 min)
po silnici zpět do Příchovic, cyklisté po 
č. 2188 ke kapli sv. Anny, dále jen místní 
značení dvěma žlutými šipkami. Pěší zpět 
do Příchovic, od zámku podél potoka, dále 
jen místní značení dvěma žlutými šipkami.

8. zastávka
Ticholovec, sv. Vojtěch
N 49° 33.824 E 013° 21.304

0,25 km (6 min)
dál po lesní cestě, stále po trase značené 
dvěma žlutými šipkami.
 

9. zastávka
Ticholovec, lázně sv. Lamberta
49°33.956‘N, 13°21.584‘E

1,5 km (30 min)
Pokračujeme dále po cestě dle místního 
značení (neodbočujeme vlevo), přejdeme sil-
nici Přeštice – Kucíny, po místním značení 
až na červenou turistickou značku. Po 
ní pokračujeme dál, cestou míjíme nejprve 
obrázek se sv. Václavem na kraji lesa 
Střížov, kde se odděluje stezka se dvěma 
žlutými šipkami, pak obrázek se sv. Janem 
Nepomuckým (žlutá trasa vede k dalšímu 
obrázku v lese na Střížově).
 

10. zastávka
Střížov, U Obrázku
49°34.481‘N, 13°21.670‘E

1,2 km (20 min)
stále po červené turistické značce, odpojí-
me se od ní až na silnici Přeštice–Vodokrty, 
kde se dáme doleva po cyklotrase č. 2124, 
která vede až do Přeštic, ze silnice odboč-
ka doprava ke kostelu.
 

11. zastávka
Vícov, kostel sv. Ambrože

49°34.846‘N, 13°21.249‘E 
0,82 km (12 min)

stále po silnici na Přeštice,  
cyklotrasa č. 2124.
 

12. zastávka
silnice 183, Vícov
židovský hřbitov (uzavřen)
49°34.572‘N, 13°21.017‘E 

2,4 km (37 min) 
stále po silnici zpět na nádraží do Přeštic, 
cyklotrasa č. 2124.

Trasa celkem:  
19,27 km (5 hod. 11 min)

Očíslujte obrázky ve správném pořadí

PO VYPLNĚNÍ VŠECH ÚKOLŮ JE MOŽNÉ  
DOSTAT RAZÍTKO  

V DOMU HISTORIE PŘEŠTICKA



1. Kolik bylo Vojtěchovi přibližně let,  
když bylo rozhodnuto, že se stane knězem?

________________________________________________
2. Co přesvědčilo sv. Vojtěcha,  
aby nastoupil na vysokou školu?

________________________________________________
3. Co drží sv. Prokop na řetěze na severním 
průčelí kostela Panny Marie v Přešticích? 

4. Jaké strašidlo děsívalo pocestné  
na cestě z Přeštic do Příchovic?

________________________________________________
5. Kolik Vojtěchových bratrů zaplatilo  
za jeho neoblíbenost v Čechách životem?

________________________________________________

6. Který obrázek patří k legendě  
o sv. Vojtěchovi, kterou jste četli na tomto 
zastavení? 

7. Byl sv. Vojtěch podle legendy spíše  
šikovný nebo nemehlo?

________________________________________________
8. Kolik klášterů podle legendy  
sv. Vojtěch založil?

________________________________________________
9. Čím podle legendy přivítali  
sv. Vojtěcha Prusové?

10. Čím Prusové zavraždili sv. Vojtěcha?

11. V jakém městě jsou uložené ostatky  
sv. Vojtěcha?

________________________________________________
12. O čem vypráví legenda  
o sv. Vojtěchovi z roku 1004?

________________________________________________

Jestliže jste všechny otázky zdárně vyplnili,  
můžete si dojít pro malou odměnu do Domu historie 

Přešticka, na informační centrum  
nebo na evangelickou faru v Přešticích.

Kontakty, které by se mohly hodit

Dům historie Přešticka
Adresa: Třebízského 24, 334 01 Přeštice 
Tel.: 377 897 176, 722 793 359 
E-mail: prestice.dhp@seznam.cz 
Web: http://www.dumhistorie.cz

MAS Občanské sdružení Aktivios
Adresa: Nezdice 46, 334 01 Přeštice 
Tel.:  376 382 312 
E-mail:info@mas-aktivios.cz 
Web: http://www.mas-aktivios.cz 

Informační centrum
Adresa: Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice 
  /v budově Kulturního zařízení/ 
Tel.:  377 981 911 
E-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz 
Web: http://www.prestice-mesto.cz

Sbor českobratrské církve evangelické
Rebcova 557, Přeštice
Tel.: 776 116 899
E-mail: prestice@evangnet.cz
Web: http://prestice.evangnet.cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


