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Na Kadovský viklan 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

Stručný popis trasy 

Ze Slatiny vyrazíme polní cestou po žluté TZ směrem na Kadov. Po 700 m 

dojdeme k první informační ceduli „Velký čertův náramek“. K němu se dosta-
neme po vyšlapané pěšině cca 150 m vpravo od značené TZ. Vrátíme se zpět 

a pokračujeme dále po žluté TZ, po cca 1 km je  další informační cedule, kte-
rá nás nasměruje k  „Obětnímu kameni“. Je od trasy vzdálen cca 250 m, pů-

jdeme k němu odbočkou vlevo po lesní cestě, až k letnímu tábořišti, odtud 

pak vystoupáme přes okraj louky do zalesněného svahu. Opět se vrátíme 

zpět na žlutou TZ a pokračujeme cca 300 m k další ceduli „Malý čertův nára-
mek“, ten se skrývá v nedalekém lesíku asi 80 m vpravo od cesty. Pak už nás 

žlutá TZ dovede do Kadova, který je odsud vzdálen necelý kilometr. Obcí pů-

jdeme po silnici stále rovně, až dojdeme ke středověké tvrzi, také si můžeme 

prohlédnout kostel sv. Václava, rodinnou hrobku, faru a špitál. Z centra obce 
se vydáme na východ opět po žluté TZ ke Kadovskému viklanu. Vrátíme se 

zpět do centra a okolo bývalé tvrze půjdeme po značené cyklotrase č. 2162 

západním směrem. Za 2,5 km dojdeme lesní cestou na křižovatku, zde odbo-
číme vlevo na asfaltovou silnici (cyklotrasa č. 2161).  Před obcí Slatina bude-
me po levé straně míjet kamenolom, u jehož vstupní brány je mohutný žulový 

kámen - ohromné sluneční hodiny. Odtud je k  cíli, na náves v obci Slatina, co 
by kamenem dohodil. Můžeme si ještě prohlédnout kapli sv. Václava a naproti 
ní židovskou synagogu.  

Při průzkumu všech skalních útvarů buďte opatrní, obzvláště po deš-

ti jsou kameny velmi kluzké! 

Výškový profil trasy 

          
 
 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální  
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 

 
Parkování: náves v obci Slatina, 
GPS: N 49°23.30233', E 13°44.67885' 
 

 
Nástupní místo: náves v obci 

Slatina 

 
Značení: po žluté TZ do Kadova, 
zpět po cyklotrase č.2162 až na 
silnici Slatina-Chanovice a zde 
pokračovat po cyklotrase č.2161 
 

 
Časová náročnost: cca 2,5 ho-
diny pěšky, 1 hodina na kole 
 

 
Fyzická náročnost: nízká, 
vhodné i pro rodiny s dětmi a ko-
čárky a cyklisty 
 

 
Délka trasy: 9 km 

 
Povrch: 80 % lesní nebo polní 
cesta, 20 % asfaltová cesta 
 

 
Zajímavosti na trase: Kadovský 
viklan, zajímavé skalní útvary, 
středověká tvrz v Kadově,  
rodinná hrobka hrabat Linckerů a 
baronů z Lilgenau, kamenné slu-
neční hodiny 
 

 
Občerstvení: v Kadově obchod 
se smíšeným zbožím 
 

 
Zajímavosti v okolí:  Chanovice 
– skanzen, rozhledna, naučná 
stezka; volně přístupná 
rozhledna Pětnice ; Kamenná 
Bába u Bezděkova 
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