
 

Více informací www.judoclub-domazlice.cz 

Jak k nám: 
Umístění tábora: Pec pod Čerchovem, GPS: 49.4059061N, 12.8054375E (vozidlo nechte před závorou) 

Doporučená trasa – varianta 1:  

1. Beroun - Plzeň po obchvatu 

2. za tunelem Valík odbočka na Klatovy - Přeštice - sjezd 27 na E53 

3. dále směr Klatovy. Asi po 2 km sjezd na Starý Plzenec - Dobřany č. 180 

4. V Dobřanech vřele doporučuji odpočinek se zmrzlinou (mají otevřeno do 20:00 hodin) - pokud ANO 

pak dál, jinak skok na bod 9 

5. průjezd Dobřany, za kruhovým objezdem a za čerpací stanicí Benzina na velké křižovatce odbočit 

vlevo. 

 
6. Za kruhovou křižovatkou stále rovně. Po pravé straně bude fotbalové hřiště s parkovacími místy. 

7. Zde zaparkovat a jít za cedulí - Dobřanská zmrzlina vpravo 50 m. Vřele doporučuji. Dětem malou a 

tobě velkou :-) 

8. Návrat na křižovatku a za kruháčem odbočit vlevo 

9. Průjezd Chotěšovem a na křižovatce v kopci odbočit vlevo 

Doporučená trasa – varianta 2 (v případě, že v obci STOD stále probíhá oprava křižovatky):  

1. Beroun - Plzeň – pokračovat po dálnici D5 směr Rozvadov 

2. Sjezd č. 107 směr Kladruby. V Kladrubech před klášterem odbočit vlevo – směr Horšovský Týn 

3. V Horšovském Týně odbočíte vpravo, a za náměstím vlevo, směr Domažlice, za řekou vpravo, směr 

Folmava  

    

Pokračování pro obě varianty: 

• stále po hlavní až na velkou kruhovou křižovatku - zde odbočit vpravo - směr Klenčí pod 

Čerchovem 

http://www.judoclub-domazlice.cz/2016-letni-tabor.htm
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• Za Benzinou (po levé straně) bude odbočka vlevo směr Chodov a Trhanov 

• V Trhanově na velké křižovatce odbočte vpravo a asi po 100 m vlevo směr Pec pod Čerchovem 

• Pak stále po hlavní až do Pece 

• Nahoře v Peci se lehce držet vpravo do kopce 

 
• Pec končí a vjedete do lesa, kde je cesta, která prověří kvality každého dobrého auta 

• Stále rovně lesem, až po pravé straně uvidíte tábor 

• Auto zaparkujte před mostem přes potok, a jste tam… 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!! 

http://www.judoclub-domazlice.cz/2016-letni-tabor.htm

