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1. Druhý vchod do budovy Vochomůrek.
2. Informační tabule na silnici vedoucí od Vochomůrek směrem do Křimic (horní cesta).
3. Libovolná značka upozorňující na volný pohyb psů.
4. Značka cyklotrasy vedoucí do Malesic. K nalezení na silnici směrem od fotbalového hřiště do Křimic.
5. Památník Antonína Švehly. Hledejte ho na rohu poslední křižovatky před hřbitovem.
6. Turistický přístřešek. Najdete ho u silnice vedoucí od Vochomůrek do Křimic (horní cesta).
7. Rybník uprostřed Vochova.
8. Studna v blízkosti vochovského rybníka.
9. Kamenná socha zabudovaná do budovy SDH Vochov.
10. Mříž před korytem vytékajícího Vochovského potoku. Hledejte pod úrovní silnice vedoucí od kaple sv.
Anny.
11. Vrba kroucená (možno nalézt např. cestou od Vochomůrek z kopce směrem k rybníku)
12. Dřevěný kříž stojící poblíž kaple sv. Anny.
13. Vlaková stanice. Stanici najdete vpravo za/před viaduktem při příjezdu do Vochova.
14. Velikonoční expozice v blízkosti státní MŠ.
15. Poštovní schránka se nachází v otáčce mezi budovou OÚ a kaplí sv. Anny
16. Sbor dobrovolných hasičů ve Vochově. Znak najdete na domu v těsné blízkosti poštovní schránky.

17. Památník na 2. Světovou válku v blízkosti budovy bývalého OÚ.
18. Topol. Je možné ho nalézt např. při příchodu na vlakovou zastávku.
19. Pomník padlých v 1. světové válce v blízkosti budovy bývalého OÚ.
20. Krizové a sociální centrum Vochov. Ceduly najdete v blízkosti silnice vedoucí od kaple sv. Anny směrem
ke hřbitovu.
21. Památník mistra Jana Husa nacházející se před vchodem do budovy státní školky.
22. Přírodní park. Nachází se v těsné blízkosti Chráněného Vochovského údolí.
23. Potraviny Vochov. Najdete je v ulici poblíž autobusové zastávky.
24. Chráněné Vochovské údolí. Dostanete se sem ideálně ulicí kolmou na budovu státní školky.
25. Viadukt vedoucí pod železniční tratí. Vydejte se od kaple sv. Anny směrem do údolí a hledejte cestu
doleva. Ta vás dovede až k viaduktu.
26. Kaple sv. Anny, nedaleko bývalého sídla OÚ
27. Mateřská škola, nedaleko bývalého sídla OÚ.
28. Pamětní kámen instalován u nově zasazené lípy k 100. výročí vzniku Československa, hledejte v blízkosti
kapličky.
29. Autobusová zastávka nedaleko bývalého sídla OÚ.
30. Ptačí krmítko lze nalézt mimo jiné v blízkosti kapličky.

