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12,5 km – START před hlavním vchodem ČRo Plzeň, Nám. Míru 10, poté ulicí 

Politických vězňů k Borskému parku. Zde se napojíte na žlutou turistickou značku kolem 
přehrady České údolí až k rozcestí za viaduktem nad přehradou. Pozor! Zde  už 
nepokračujete po žluté značce, ale odbočíte doleva a po lesní cestě dojdete až na Valchu. 
Na kruhovém objezdu se vydáte po silnici směr Litice. Zhruba po 100m použijte štěrkovou 
cestu podél silnice, v polovině cesty na Litice jděte vlevo na lávku přes přehradu. 
Pokračujete po naučné stezce NS Údolím Radbuzy k parku Škodaland - kontrolnímu 
stanovišti. Odtud se vydáte přes hráz přehrady, odbočíte vpravo do Českého údolí.
U softbalového hřiště se napojíte opět na NS Údolím Radbuzy, po které pokračujete ke 
křižovatce u Tyršova mostu. Směrem na Bory, ulicí E. Beneše, hned za železničním mostem 
pokračujte vlevo. Projdete Borským parkem k areálu Slávie VŠ. Odtud Raisovou a Čechovou
ulicí zpět k budově ČRo Plzeň. Vítejte v CÍLI!

25 km - START před hlavním vchodem ČRo Plzeň, Nám. Míru 10, poté ulicí Politických 

vězňů k Borskému parku. Zde se napojíte na žlutou turistickou značku kolem přehrady 
České údolí až k rozcestí „Nad Valchou“. Pokračujete po zelené značce do Nové Vsi, 
následně po silnici do obce Lhota, kde po lávce Járy Cimrmana překročíte řeku Radbuzu. Po
pravém břehu řeky dojdete na kraj obce Litice. Novou cyklostezkou kolem fotbalového 
hřiště přijdete k lávce přes přehradu. Pokračujte po naučné stezce NS Údolím Radbuzy k 
parku Škodaland - kontrolnímu stanovišti.  Odtud se vydáte přes hráz přehrady, odbočíte 
vpravo do Českého údolí. U softbalového hřiště se napojíte opět na NS Údolím Radbuzy, po
které pokračujete ke křižovatce u Tyršova mostu. Směrem na Bory, ulicí E. Beneše, hned za 
železničním mostem pokračujte vlevo. Projdete Borským parkem k areálu Slávie VŠ. Odtud 
Raisovou a Čechovou ulicí zpět k budově ČRo Plzeň. Vítejte v CÍLI!
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