
V sobotu 25. července 2020 se uskuteční již

6. letní vejšlap okolím Plzně,
tentokrát Čerchov – Babylon – Domažlice

 Těšíme se na setkání s tebou v sobotu 25. července 2020.
Plzeňští medvědi 

Kamarádi, přátelé, medvědi i nemedvědi, hubeňouři i při těle, mladíci i vě-
kem pokročilí, zveme vás všechny na 6. letní vejšlap okolím Plzně. 

Letos se vydáme v sobotu 25. července na cca 16kilometrový vejšlap vzdá-
lenějším okolím Plzně. Vyjedeme na vrch Čerchov, ze kterého půjdeme na 
Babylon a cestu zakončíme v Domažlicích.

Sraz je klasicky v hale u hutníka plzeňského hlavního nádraží v 8.00 hodin. Odjezd je v 8.18 hodin osobním 
vlakem ČD 7408 (možnost přistoupení v Plzeň – Jižní předměstí, 8.21 hodin) do Domažlic, kam bychom měli přijet 
v 9.25. hodin. Před nádražím přestoupíme na autobus Arriva 000423 a v 9.40 odjedeme směr Walmünchen a vy-
stoupíme z busu na vrcholu Čerchova v cca 10.30 hodin. Jízdenku si kupuje každý sám. Je možné si zakoupit pří-
mo jednu jízdenku z Plzně do Klenčí p. Č. za 72 Kč nebo celodenní turistickou za 130 (bez MHD v Plzni) nebo 180 Kč  
(vč. MHD) v rámci Integrované dopravy Plzeňského kraje.

Čerchov je nejvyšší hora Českého lesa. Do roku 1990 byl na ni nemož-
ný přístup, protože na vrcholu byly tajné vojenské objekty. Během vál-
ky používala objekty německá armáda jako pozorovatelnu. Kurzova 
rozhledna je kamenná turistická vyhlídková věž na vrcholu Čerchova. 
V roce 1938 byla rozhledna zkonfiskována nedříve německou armá-
dou,která jí využívala jako strážní věž. Po válce byla rozhledna vrácena 
původnímu účelu, ale 1. 4. 1950 zde bylo zřízeno výcvikové středisko 
SNB a v dalším období rozhledna sloužila armádě. Rozhledna je vyso-
ká 24 metrů. Kamenná rozhledna je z roku 1905. Vstupné na ni činí  
25 Kč. Je tu možnost občerstvení v tématickém kiosku. 

Z Čerchova se vydáme po zelené z kopce do letoviska Babylon (8 km), kde je také možnost občerstvení a koupání 
(vezměte si plavky s sebou). Vstup na koupaliště je zdarma.

Přírodní koupaliště Babylon u Domažlic se nachází v obci Babylon 
cca 5 km jihozápadně od u Domažlic. Přírodní koupaliště v obci Ba-
bylon bylo oblíbené a vyhledávané už za první republiky. Dvanácti-
hektarový rybník s písčitým dnem nabízí příjemné koupání a relaxaci 
na travnatém i písčitém břehu. Je tu volejbalové hřiště a nechybí ani 
skluzavky a skokanské můstky. Kolem celého areálu se rozprostírá 
smrkový a borovicový les. 

Po relaxaci u  vody půjdeme po červené a následně po zelené turistické značce přes Vavřineček (13,5 km) až do  
Domažlic (16 km). Je možné si prohlédnout domažlické náměstí a vylézt na věž. Letos zakončíme vejšlap v historic-
ké krčmě U Meluzíny v Domažlicích. Je nutné si vybrat předem ze čtyř pro nás připravených jídel: 1. pečená kachna,  
2 druhy knedlíků a 2 druhy zelí – 179 Kč, 2. zvěřinový guláš, knedlík/chleba – 189 Kč, 3. zvěřinová roláda s houbami na 
portském víně, opečený brambor – 189 Kč, 4. zámecké nugetky, hranolky – 207 Kč.

Domažlice (německy Taus) je město v Plzeňském kraji a tradiční cen-
trum Chodska, 47 km jihozápadně od Plzně a 10 km od německých 
hranic na řece Zubřina. Žije zde přibližně 11 tisíc obyvatel. Sestávají 
z vlastního města, čtyř předměstí a vsi Havlovice. Historické centrum 
města je městskou památkovou rezervací.

Odjezd z Domažlic do Plzně možný osobními vlaky ČD v 16.34 (v Plzni v 17.42), 18.34 (19.42), 20.30 (21.42) za 72 Kč  
nebo celodenní turistická jízdenka IDPK za 130/180 Kč nebo ve 20.00 (20.49) Západním expresem.

Odkaz na mapu najdete zde. 

Na vejšlap je nutné se přihlásit e-mailem (jméno a příjmení, místo nástupu do vlaku, restaurace 
ano/ne, vybrané jídlo) do středy 22. července 2020 (rezervace je na místa v restauraci a pro dopravce  
na bus na Čerchov). 
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