
V sobotu 27. července 2019 se uskuteční již

5. letní vejšlap okolím Plzně,
tentokrát Bezdružice – údolí Úterského potoka –  

Falkenštejnský vodopád – hradiště Šipín –  
zřícenina hradu Gutštejn – lovecký zámeček Daňkov

Kamarádi, přátelé, medvědi i nemedvědi, hubeňouři i při těle, mladíci i věkem pokročilí, 
zveme vás všechny na 5. letní vejšlap okolím Plzně. 

Tentokrát se vydáme v sobotu 27. července na cca 15kilometrový vejšlap vzdálenějším oko-
lím Plzně. Projdeme se krásnou zapomenutou přírodou Úterského potoka. Začneme v Bez-
družicích, celou cestu půjdeme malebným údolím Úterského potoka, uvidíme falkenštejský 
vodopád, hradiště Šipín, zříceninu hradu Gutštejn a  lovecký zámeček Daňkov. Vejšlap za-
končíme tradičně v plzeňské restauraci Uctívaný velbloud.

 Těšíme se na setkání  
s tebou v sobotu  

27. 7. 2019.
Plzeňští medvědi 

(e-mail: medvedi.vikend.plzen@gmail.com)

Cestu zahájíme, jak je naším zvykem srazem v 8:40 hodin „u hutníka“ na hlavním nádraží ČD v Plzni (obyčejné 
jízdné 77,- Kč, odjezd v 9:13 hodin), odkud pojedeme vlakem do Bezdružic (příjezd v 10:25 hodin). Můžeme navštívit  
zdejší zámek (vstupné 100 Kč, doba prohlídky je 45 minut) s restaurací. Otevřeno od 11:00 hodin. 

Mimořádná soukromá sbírka vycpaných a preparovaných zvířat a loveckých tro-
fejí je k  vidění na zámku v Bezdružicích. Veřejnosti přístupná sbírka je jednou 
z největších v Evropě a představuje kolekci vycpanin savců, ptáků a plazů z celé-
ho světa a je doplněná trofejemi z vlastních chovů a honiteb. Součástí prohlídky 
je i  shlédnutí honosně zařízených dobových interiérů – rytířský sál, trůnní sál, 
knihovna, černá kuchyň, lovecká chodba, velký sál a salónky.  

Z Bezdružic se vydáme po zelené turistické značce do Potína (4 km), kde budeme pokračovat po modré až na roz-
cestník tras (5,1 km), kde se opět napojíme na zelenou a půjdeme údolím Úterského potoka až k falkenštejnskému 
vodopádu (7,3 km, snad bude dostatek vody). 

Na malém pravostranném přítoku, je v 50 metrů vzdálené skalní průrvě 5 metrů 
vysoký vodopád. 
Průtok: 5 l/s, mohutnost: 25 m*l/s, nadmořská výška: 450-455 m n. m., geologic-
ký podklad: starohorní fylit. 

Po zelené značce až k Dudákovskému mlýnu (11,4 km), kde se napojíme na naučnou stezku Šipín + zelená. Podíváme 
se na vyhlídku – naučná stezka + žlutá. Na 13. kilometru sejdeme na neoznačenou lesní cestu a po 300 metrech se 
opě napojíme na stezku + žlutou značku. Po ní dojdeme až ke zřícenině hradu Gutštejn (14,8 km).

Na skalnaté ostrožně nad zalesněným údolím potoka Hadovka u Okrouhlého 
Hradiště na Tachovsku se nachází romantická zřícenina hradu Gutštejna. Hrad 
byl založen kolem roku 1300 jako rodové sídlo pánů z Gutštejna. Gutštejnové 
vlastnili četné statky i jinde než v západních Čechách, a tak již v 15. století hrad 
zůstával stranou jejich pozornosti. Gutštejnové vlastnili hrad do roku 1549, kdy 
ho prodali majiteli Bezdružic Hanušovi Elpognarovi. Již po polovině 16. století je 
hrad uváděn jako pustý a po skončení třicetileté války z něj zbyly jen zříceniny. 
Nejstarší etapu hradu připomínají pozůstatky obvodové zdi na severní, západní 
a zčásti i východní straně. Z druhé poloviny 14. století pochází hranolová věž se 
zaoblenými nárožími.

Budeme pokračovat po žluté turistické značce k loveckému zámečku Daňkov (15,2 km), kde letošní pochodová část 
vejšlapu skončí. Nasedneme do přistaveného autobusu a odjedeme zpět do Plzně. Cena autobusu je 150 Kč. Sobotu 
pak zakončíme rovnou po příjezdu do Plzně v naší oblíbené restauraci Uctívaný velbloud.

Na vejšlap je nutné se přihlásit zde do středy 24. července 2019 
(jízdenka na vlak, rezervace prohlídky zámku, bus zpět a restaurace v Plzni). 

Odkaz na mapu najdete zde. 

Po celé trase (vyjma Bezdružic)  
není možnost občerstvení,  

vše je potřeba si vzít s sebou!
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