Procházka okolo vrchu Křemelná
Výchozí místo: restaurace „Rovina“ u Dobré Vody.
Příjezd:
Klatovy – směr Železná Ruda přes Javornou, před Železnou Rudou odbočit směr Sušice/Hartmanice
a před Hartmanicemi je restaurace „Rovina“ s parkovištěm.
Další možnost je Klatovy – Běšiny – směr Nemilkov, za Nemilkovem odbočit na Keply a za Keply
se přijede na silnici Železná Ruda (Hartmanice) – viz Shora. (nejkratší cesta).
Poslední možnost Klatovy – Běšiny – Petrovice, dále směr Hartmanice a z Hartmanic směr Železná
Ruda (příjezd z druhé strany).
TRASA:
U restaurace „Rovina“ zaparkujeme a vydáme se po zelené turistické značce po tzv. „Vintířově
stezce“ na odbočku „Pod Březníkem“ (1 km).
Pokračujeme po zelené na „Pustinu“ (0,5 km) a dále po modré a zelené turistické značce na
rozcestník „U Malého Babylonu“ (1,5 km).
Pokračujeme po modré TZ na „Stodůlky“ (2 km) a dále po zelené přes „Zadní Paště“, „Prostřední
Paště“ na „Přední Paště“ (4 km). Krásné výhledy na údolí řeky Křemelné a na hlavní hřeben
Šumavy.
Na „Předních Paštích“ sejdeme 100 m ke kapličce ve směru na Paštěcký most, kde navrhuji svačinu.
Je tam možnost posezení a nachází se tam také historická lípa. Dále budeme pokračovat
ke středověkým štolám na zlato s pozůstatky na těžbu a od štol projdeme lesní cestou na
komunikaci z Předních Paští na Velký Babylon. Okruh ke štolám je přibližně 2 km. Ten kdo tam
ještě nebyl – lze doporučit.
Ten, kdo nebude chtít navštívit štoly, bude z Předních Paští pokračovat po cyklotrase na Velký
Babylon. U Velkého Babylonu je hezká vyhlídka s posezením na údolí Otavy s pohledem na
Radkov, Kašperk, Vydru.
U vyhlídky u Velkého Babylonu by se popřípadě obě skupiny sešly.
Z Velkého Babylonu po zelené TZ na „Malý Babylon“ (3 km) a pak již zpět po stejné trase na
výchozí místo. (3 km). Kdo bude chtít, odbočí na vyhlídku „Vintířova skála“ s kapličkou,
pokocháme se výhledem a vrátíme se zpět na místo odbočení (1 km).
Cíl u restaurace „Rovina“, která poskytuje vynikající občerstvení.
Celková délka trasy cca 17 km. Celou trasu je možné zkrátit o uvažované odbočky.
Celá trasa je po dobrých cestách a v zásadě po rovině, obcházíme vrch „Křemelná“, pouze ke
středověkým štolám se jde trochu více z kopce a do kopce.
Po trase jsou umístěny podrobné informační tabule včetně mapy.

