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Náš pochod začíná na nádraží v NEJDKU, odkud se vydáváme na náměstí k rozcestníku cest. 

Odtud pokračujeme po žluté značce a asi po 2000 m odbočujeme z náměstí u lékárny vlevo do 

Žižkovy ulice, stoupáme stále po žluté značce až na asfaltovou cestu kolem roztroušených domů. U 

domku č. 9 nás značka odvádí ze silnice vpravo až k turistickému místu Pod Jedlovcem. Zde se 

kříží modrá a žlutá značka. 

My pokračujeme po obou značkách a později po žluté do Vysoké Pece (modrá odbočuje vlevo do 

Oloví). Jdeme po cestě a asi po 600 metrech odbočujeme vpravo do lesa. Přijdeme na rozcestí, 

kde začíná Liščí údolí, projdeme jím až ke konci. Zde cesta odbočuje vlevo, přijdeme až na 

asfaltovou silnici vedoucí do Přebuze a Jindřichovic. Žlutá značka pokračuje vlevo k rozcestí „Jižně 

pod Špičákem“. My se však vydáme po silnici vpravo do nejmenšího města ČR – Přebuz, kde nás na 

náměstí čeká OBČERSTVENÍ. Máme za sebou 16 kilometrů.  
 

VARIANTA „A“ – nejdelší (35 km) 

Po krátkém oddechu pokračujeme v našem pochodu, po silnici Přebuz – Kraslice po zelené značce. 

Ta odbočuje po krátkém úseku ze silnice vpravo a po 2,5 km cesty nás přivádí k rozcestí zelené a 

žluté značky – ROZCESTÍ SEVERNĚ PŘEBUZE. Jdeme po červené značce přes bývalou Rolavu až 

k pomníku válečných zajatců. 

Vrátíme se asi 100 metrů od pomníku zpět a pokračujeme po červené značce ve směru pochodu 

travnatou a kamenitou cestou (neplatí v zimě) až na silnici Přebuz – Kraslice. Červená značka vede 

po silnici až k obci Stříbrná. Dojdeme ke křižovatce (odbočka na Bublavu), přejdeme ji a spolu 

s červenou značkou vystoupáme podél lyžařského vleku a přijdeme do obce Bublava. Chůzí 6 km, 

které absolvujeme po červené značce až do Kraslic, kde na vlakovém nádraží skončí naše 

putování.  
 

VARIANTA „B“ – střední (27 km)  

Od občerstvení se vydáme až na nejvyšší místo Přebuzi a zde vlevo po zelené značce, která nás 

dovede asi 5 kilometrů k odbočce ke Špičáku. Šipka a značka nás zavedou k nejvyšší hoře okresu 

Sokolov Špičáku. Zde se zapíšeme do vrcholové knihy, která je umístěna v plechové skříňce. Odtud 

pokračujeme po žluté značce až k rozcestí jižně od Špičáku. Odtud pokračujeme po žluté značce 

přes chalupy na Nové Vsi do Kraslic na nádraží, kde končí náš pochod. Tato trasa měří 13 km. 

 

VARIANTA „C“ – nejkratší (23 km) 

Z místa občerstvení půjdeme vlevo od kostela po silnici směrem Vysoká Pec, a po 6 km dojdeme na 

vlakovou zastávku Vysoká Pec, odkud odjedeme do Karlových Varů. 
 

IISSŠŠTTEE  SSookkoolloovv  ––  šškkoollaa,,  ssee  kktteerroouu  mmáá  ssmmyyssll  cchhooddiitt!!  
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