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Babylon se nachází v údolí Bystřice obklopen rybniční soustavou a lesy, na
okraji Chráněné krajinné oblasti Český les, uprostřed turistických a cyklistických tras. Pro své krásné okolí se stal oblíbeným místem už za první republiky.
Po druhé světové válce byl Babylon letním turistickým centrem, které ročně
navštívilo přes 70 tisíc turistů. Dnes má místo status lázeňského letoviska a je
stále oblíbeným místem nejen pro turisty a majitele zdejších chat a vilek, ale
také pro obyvatele okresního města.
Ve vesnici s 327 obyvateli žijí kromě Čechů občané dalších sedmi národností
z Ukrajiny, Německa, Irska, Slovenska, Pákistánu, Holandska a Vietnamu, ale
určitě se zde nebudete cítit jako v biblickém Babylonu. Během letní sezóny se
však místo citelně „nafoukne“, což poznají především místní.
Obec se pyšní velkou občanskou vybaveností: obchodem, poštou, fotbalovým
hřištěm, tenisovými kurty, tělocvičnou, knihovnou, mateřskou školou, dětským hřištěm, cyklohřištěm a fitness hřištěm.
V provozu je zde několik pohostinských a ubytovacích zařízení: hospoda Sauna, hotel s restaurací Bohmann, Autokemp Babylon, restaurace Paradiz a restaurace Pizzeria.
V místě je činný sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota Sokol a spolek Babylon, což je zřejmým důkazem toho, že Babylon žije a není, jak se na
sociálních sítích píše, „100 let po smrti a jeho resuscitace není možná“.
Místo, které má 136 objektů s číslem popisným a 127 s číslem evidenčním, je
bezesporu ovlivněno turistikou.
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Historie Babylonu

na počátku 20. století měl rybník písečné pláže. Turistický ruch v obci lze podle kroniky sledovat také již počátkem 20. století. Propagátorem turismu byl
vrchní zemský rada Jaroš Schwarz z Plzně, který měl rád zdejší okolí. V obci
vznikaly ubytovací kapacity pro letní hosty. V roce 1909 zde byla vystavěna
první letní vila Františkem Štěpánkem z Prahy (čp. 29). Další vilu si v roce
1912 nechal vystavit Antonín März z Prahy (čp. 33). Zdejší letovisko získávalo
rychle popularitu, přibývaly nové vily, hotely a penziony.

V Babylonu, prvně zmiňovaném v roce 1587, nenajdete žádnou typickou náves. Původně se totiž skládal ze dvou osad – Pařezova a Babylonu. Pařezov
byl v minulosti dřevorubeckou osadou a rozkládal se kolem dnešní kapličky,
zřejmě v místě, které bylo vykáceno kvůli stavbě rybníků, říkalo se jim proto
Pařezovské rybníky. Druhá osada, původně psána Babilon, se skládala ze tří
dvorů nad obecním rybníčkem, které jsou dodnes zachovány.
Vznik názvu Babylonu Ivan Hondl popisuje následovně: Název se původně
vztahoval k rybníku a chalupě na jeho břehu, připadající na plochu, kde pak
vznikla obec tohoto jména. Některé podrobnosti toho se týkající poznáváme
z knihy snesení domažlické městské rady. Při roku 1590 je tam zapsáno, že byl
proveden výchoz k stavení chalup nebo dvorů v Babylónu. Je tu čistá rovina a jiného mnoho dříví se tu krom březí nenachází. Mohly by se tu vyzvednout chalupy i dvory budoucí vsi. Rozhodnuto, aby ta místa ne cizincům, než raději národu
lidem Čechům dopřána byla.“ To se v budoucnu vlastně splnilo, protože Babylon nikdy nebyl typickou příhraniční vesnicí jako například Bystřice.
Dnešní úřední název Babylon vznikl pravděpodobně rychlou výslovností ze
spojení „Babí lom.“ V okolí bylo několik lomů a také někteří obyvatelé zde
původně pracovali jako kameníci.

Historická pohlednice, vlevo vila architekta Hilberta (zdroj: MCH Domažlice)
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Osada Pařezov se stala v roce 1850 samostatnou obcí.
V roce 1863 byla vybudována železniční trať kolem Babylonu.
V roce 1877 byl Pařezov spojen s Havlovicemi a to až do roku 1907, kdy se obě
obce osamostatnily. Babylon společně s Petrovicemi, Havlovicemi, Pasečnicí
a Českou Kubicí tvořil vesnickou obec domažlickou s rychtářským právem
v Petrovicích.
Kdy přesně došlo ke spojení Pařezova a Babylonu není známo.
V počátcích turismu byly dostatečným lákadlem pro rekreanty procházky
a možnost koupání (a svůj vliv samozřejmě tehdy měla i vlaková zastávka).
Základ pro rekreační využití Pařezovského rybníka – Babylonu – položili již
na přelomu 19. a 20. století hrabata Stadionové, kteří vlastnili zdejší rybníky
i lesy (na západ Vejslavka, na východ Okrouhlík). Na hrázi Babylonu nechal
hrabě Jiří Stadion v roce 1900 postavit hospůdku s rybářskou chýší – známou
Baštírnu – a jeho zásluhou vznikly také první šatny na břehu rybníka. Tento
dřevěný objekt, ač značně přebudovaný, se zde udržel až do nedávné doby. Již
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Rozvoj turistiky v obci přerušila 1. světová válka. Ceny vzrostly nepřijatelně
vysoko. Byl nedostatek jídla, vojáci lidem prohledávali domy a sbírali obilí,
mouku, brambory nebo seno. Do toho všeho Babylon v květnu 1917 postihlo
silné krupobití a zničilo veškerou úrodu. Z občanů Babylonu se vrátili legionáři: Karel Bohman, legionář ruský nar. 1878; František Bezvoda, legionář
francouzský, nar. 1889; Jiří Forst, legionář italský, nar. 1896.
V roce 1915 byla otevřena vlaková zastávka.
V roce 1928 byla obec zapsána do seznamu letovisek. Prof. Brauner odebral
v Babylonském rybníku vzorek vody a potvrdil ve své laboratoři přítomnost
radonu ve vodě.
Roku 1929 byla v obci zřízena poštovna přičleněná k České Kubici, o dva roky
později se její provoz přesunul do hotelu Bohmann, kde zdejší hoteliér poskytl
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Babylon, Baštírna počátkem 20. století (zdroj: MCH Domažlice)

zdarma pro provoz pošty jednu místnost, a tak pošta mohla nově poskytovat
i telegrafické a šekové služby a telefonní hovory.
V roce 1930 bylo zavedeno elektrické osvětlení.
Roku 1931 pořádali Sněhaři z Domažlic na Babylonském rybníce plavecké závody.
V roce 1933 byla vystavena nová vlaková zastávka srubovité stavby, neboť původní bouda již nebyla vyhovující.
Roku 1933 město Domažlice získalo do svého majetku babylonské rybníky,
upravilo pláž, zřídilo zde kabiny, houpačky a plovoucí kříže.
Roku 1934 byla pod náporem letních turistů a z důvodu vysoké prašnosti silnice vyasfaltována cesta od hájovny k havlovické vlakové zastávce. Byly vystavěny další tři vily.
Na podzim roku 1938 byl Babylon s pohraničními vesnicemi s německým
osídlením a některými chodskými vesnicemi zabrán nacistickým Německem.
Kronika obce přesně popisuje toto historické období:

Babylon, koupaliště, foto z roku 1934
(zdroj: MCH Domažlice)
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„Veřejným míněním bylo, že každým dnem může býti Československo přepadeno
hitlerovskou armádou, zvláště když v polovině září byly vystavěny na silnici
u naší obce záseky – jedna u hájovny směrem ke Kubici a druhá u Černého
rybníka před mostem, který byl podminován. Zde také byla umístěna vojenská
stráž, v obci pak byl slabý ochranný oddíl Stráže obrany státu. 22. září vybuchla
mina mezi Baštírnou a Černým rybníkem a usmrtila tři vojíny. 21. listopadu
přišla zpráva, že 24. listopadu bude Babylon zabrán Němci. Před zabráním byly
zrušeny všechny spolky: Okrašlovací spolek, Národní jednota pošumavská, Tělocvičná jednota Sokol, a knihovna. Zůstali pouze hasiči. 23. listopadu večer byla
v hotelu Bohman veřejná schůze, na které se plukovník Sucharda rozloučil s obyvateli Babylonu. Ve své řeči nabádal k zachování národnosti, ke klidu a k udržení
důvěry v budoucnost. Státní zaměstnanci s rodinami se z Babylonu přestěhovali
do vnitrozemí (Josef Beroušek, Václav Beroušek, Josef Treml, Jan Cais, Jaroslav
Červený). Velitel četnické stanice, Jindřich Hála, opustil četnickou stanici 24. listopadu, těsně před zabráním obce Němci. 24. listopadu kolem 10 hodiny přitáhl
oddíl Němců, aby obsadil obce. Lidé byli doma v zavřených bytech. V čele oddílu
jel tank, na kterém stál Alfréd Baumann, začalo se platit markou. Do Babylonu
se nastěhovali Němci (četníci, zaměstnanci drah). Novým starostou se stal Max
Kowarna. Obec patřila pod Železnou Rudu, později pod Waldmünchen. Němci
se snažili Čechům zalíbit a vařili jim v polní kuchyni guláš, který pak rozdávali,
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většina občanů tuto aktivitu ignorovala, ale pár jedinců si pro jídlo zašlo. Němci,
turisté, hned první neděli po zabrání přijeli vlakem z Furthu a v houfech se valili
do místních hotelů s pyšně vztyčenými hlavami a nejapnými poznámkami. To
se opakovalo každou neděli a svátek. Hotely obsadila německá mládež, která po
obci pochodovala a zpívala nacistické bojové písně. Velké tabule nyní hlásají, že
jsou to Babilon Bad der Stadt Furth im Walde.“ Svaz německých dělníků požádal město Domažlice o pronájem koupaliště1 v Babylonu. Městská rada ho
pronajala svazu Kraft durch Freude za určitých podmínek - budou tam posílat
dělníky z říše na dovolenou.

Pohled od hotelu Praha kolem roku 1930 (zdroj: MCH Domažlice)

Pohled od hotelu Praha (zdroj: MCH Domažlice)

Babylonské koupaliště během 2. světové války

Hotely Belveder a Bohmann se staly vojenskými lazarety. Kromě totální likvidace české kultury bylo také zakázáno půjčovat knihy z obecní veřejné knihovny. Knihy byly odvezeny do Trhanova, všechny ale odevzdány nebyly, neboť
knihovníkem byl vytvořen nekompletní seznam, a tak se mu podařilo některé
knihy zachránit (po osvobození byly knihy z Trhanova navráceny zpět do Babylonu). Kdo chtěl jet do Domažlic, musel si opatřit propustku. V roce 1943
byl proveden soupis volných bytů a domů, do kterých se nastěhovaly Němky
se svými dětmi z Hamburku. „O nějaké morálce těchto žen nedalo se ani mluvit,
lidé dobře znali jejich pokleslý soukromý život, v uzavřených vilách holdovaly
různým radovánkám a hýřivému životu.“
1
Pamětnice vyprávěla, že když na Babylon během okupace přijeli Němci v bílých ponožkách, museli se jít Češi koupat k Černému rybníku.
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30. dubna 1945 po
4. hodině nastala dělostřelba nad Českou
Kubicí. Nad hotelem
Belveder se objevili
hloubkoví letci a bylo
nařízeno nevycházet
z domu. Noc lidé probděli ve sklepích, výbuAmeričtí vojáci před Baštírnou
chy granátů se otřásala
celá vesnice a po celou
noc projížděla po cestách těžká technika ustupujících Němců. Až ráno střelba ustala a lidé vyšli ze svých úkrytů. 1. května kolem 8. hodiny se objevili
na návsi vojáci III. oddílu americké armády generála Pattona. Celá obec byla
ozdobena československými vlajkami. Okupace trvala 6 let, 5 měsíců a 6 dní.
Americké tanky v prostoru dnešního fotbalového hřiště, vlevo uprostřed je chalupa
p. Škarbana a vedle ní za tankem je vidět věž hasičské zbrojnice (zdroj: soukromý
archiv Josefa Berouška)

drobného soukromého hospodaření, v roce 1960 pak hospodaření bylo
připojeno k JZD Česká Kubice.
Roku 1951 byla odhalena Sokolova vyhlídka.
V roce 1954 se stal předsedou MNV Jan Šťastný, který byl v čele obce až do
roku 1960.
V roce 1959 byla v domě p. Badové čp. 22 zřízena stálá pošta.
V roce 1960 bylo posunuto pohraniční pásmo, které dosud začínalo za hájovnou hned za Babylonem, až na křižovatku k Bystřici.
Výstavba nových bytových domů s 16 byty v roce 1968 měla obci zajistit novou
generaci, která zde chyběla. Bylo modernizováno a rozšířeno veřejné osvětlení.
Roku 1964 byla zrušena osobní vlaková doprava, naopak se rozšířila autobusová doprava, v obci byly vystaveny nové autobusové zastávky u zotavovny ROH
Šumavanka (Belveder) a u hotelu Čerchov (Bohmann).
V roce 1966 byl zorganizován první ples chatařů v hotelu Bohmann.
Roku 1967 byla v obci vystavěna nová pošta, v přízemí se nacházel poštovní
úřad a v patře služební byt.
V roce 1969 byla postavena nová samoobslužná prodejna Jednoty.

Prvním předsedou MNV Babylon se stal v květnu roku 1945 předseda
revolučního národního výboru Josef Mates. V červenci ho vystřídal Jan Královec, který stál v čele obce až do řádných voleb v roce 1946 a dále až do roku
1954.
V roce 1949 bylo v Babylonu zřízeno JZD Babylon, jehož předsedou se stal
František Pitipáč. V roce 1953 se ale kvůli špatným výsledkům vrátilo do
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Roku 1972 začala výstavba mateřské školy. Ve stejném roce se Komunální
služby Domažlice
pustily do úpravy
koupaliště, vybagrovala a zatravnila se
zadní část pláže, kde
do té doby byly jen
mokřiny. Počítalo se
s propojením až ke
Špici. Tam byl nově
zřízen vstup pro babylonské
občany.
Každý babylonský
zájemce si na MNV
vyzvedl za příslušný
obnos klíč k vratům
tohoto soukromého Pozvánka na ples chatařů (zdroj: soukromý archiv Václava
Bambáska)
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koupaliště, kde byly zřízeny také jednoduché převlékárny. V tomto roce byla
také vybudována silnice mezi Pecí a Babylonem.
Výstavba Sauny

Roku 1974 byla rozšířena
požární zbrojnice.
V roce 1975 začala výstavba areálu zdraví (areál
u Sauny - výstavba hřiště
pro tenis, odbíjenou, víceúčelová budova pro stolní tenis, klubovna, sauna
a sociální zařízení).

Roku 1977 došlo k úpravě obecního rybníčka.
Pro velmi špatnou kvalitu vody byl rybník odbahněn. Buldozer vyhrabal bahno, které bylo nákladními auty odváženo na
pláž, kde byla zemina rozhrnuta a připravil se tak nový podklad pro výsev trávníku. Byl vybudován nový výpustní čap, neboť starý dřevěný již nevyhovoval.
V letech 1978-1980 se
budovala kanalizace od
Černého rybníka k pláži, k autokempu, a dále
do centra obce. Později
díky tomu byla čistější
voda v Babylonském
rybníce.
V roce 1979 bylo postaveno sociální zařízení
Odbahnění obecního rybníčka
na pláži. Na území obce
se objevil vlk. Pravděpodobně sem zavítal z Bavorska. Byl zastřelen p. Zikmundem z Pece2.
V roce 1982 proběhl 17. ročník běžeckého závodu Běh babylonskými lesy.
Roku 1985 se v obci konal závod na saních a lyžařský pochod s dětmi. Chataři
se zúčastňovali akcí Z.
2
Další vlk byl odloven při naháňce zvěře v roce 1984. V posledních letech se vlk objevuje
i na území CHKO Český les, v Babylonu nebyl zatím viděn.
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Roku 1987 byly přidělovány nové pozemky za poštou.
V roce 1988 byla na koupališti vybudována nudistická pláž.
Změnou poměrů po listopadu 1989 znovu oživl cestovní ruch i podnikání. Postupně se stále zlepšoval vzhled obce.
V roce 1989 byl vybudován nový vstup na koupaliště skrz chatu Libín a vzadu
na koupališti bylo vyasfaltováno sportovní hřiště. Bylo v plánu propojit pláž až
na Špic, což se nesetkalo s povděkem u místních obyvatel. V době letní sezóny
koupaliště pojmulo denně až pět tisíc návštěvníků, na konci sezóny zde ale
kvůli špatné kvalitě vody bylo koupání na vlastní nebezpečí.
Obec, která byla před revolucí ve správě Domažlic, se roku 1990 znovu osamostatnila. Po revoluci obec sužovala prostituce a kamionová doprava. Obchvat
byl odložen na rok 2000. Byl znovu obnoven vlak do Německa. Zrušila se sauna v Sauně.
V roce 1993 proběhla klasická plesová sezóna. Konal se hasičský ples, sportovní bál a dětský maškarní ples.
V roce 1996 obec navštívil ministr dopravy p. Stránský, který zde řešil možnost
obchvatu Babylonu.
V roce 1997 vznikla nová komunikace k novostavbám za poštou. Obec vstoupila do Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničí.
Roku 1998 byla zahájena stavba čistírny odpadních vod.
Po roce 2002 bylo postaveno parkoviště u fotbalového hřiště a u tenisových
kurtů, byl vybudován nový zdroj vody pro mateřskou školu, obec zakoupila chaty od Plzeňského prazdroje (tzv. „piOdbahnění babylonského rybníka (zdroj: soukromý
vovarky“). Byl znovu
archiv Lucie Bradové)
zprovozněn a opraven
prostor pro koupání na
Špici.
V roce 2007 Babylon
uspořádal setkání rodáků.
Roku 2011 došlo k otevření Čertovy naučné
stezky a cyklostezky.
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Byla to část většího projektu, během kterého byla vystavena cyklostezka až
k hranicím s Německem. Cyklostezku na Babylon (tzv. Šoulačku) a naučnou
stezku spolufinancovala obec Babylon ve výši 3,9 mil. Kč. Celý projekt byl financován z dotace Evropské unie Cíl 3. Byl odbahněn Babylonský rybník –
vytěžilo se 40 tis. m3 bahna, zároveň byla opravena hráz a vykáceny nálety. Do
rybníka se po ukončení prací vrátili raci a škeble.

Znak obce
Obec Babylon a Autokemp používali dříve v korespondenci znak
s názvem obce, sluncem, horami
(Čerchov) a s dalšími typickými
znaky obce: chatičkou, vodou (Babylonský rybník), lesem a houbami
(okolní lesy jsou stále oblíbeným
místem houbařů). Současný znak
byl vybrán spíše jako symbol historický, který poukazuje na to, že Babylon je
obcí obklopenou lesy, kde se lidé v dávné minulosti živili kácením stromů.

PoČet obyvatel
Babylon nepatřil k tradičním chodským vesnicím, ale i zde se dříve nosil tradiční chodský kroj. Babylon byl jakousi hraniční vesnicí mezi chodskými a německými příhraničními vesnicemi. Většina obyvatel byla české národnosti. Počet
obyvatel rostl až do
Babylonští v Praze, uprostřed s čakanem Josef Beroušek
poloviny 20. století
(zdroj: soukromý archiv
společně s rozvojem
Josefa Berouška)
obce, pak docházelo k výraznému
poklesu. Zajímavé
je, že ani výstavba 16
bytových jednotek
se na poklesu nějak
výrazně neprojevila.
Vývoj se podařilo
postupně obrátit až
po revoluci. Babylon
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je velmi oblíbenou lokalitou, kam se stěhuje stále více lidí k trvalému bydlení,
i když rekreační objekty mají v místě samozřejmě vysoké zastoupení v porovnání s jinými obcemi s podobným počtem obyvatel.
Rok
1839
1850
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1971
1980
1991
2001
2011
2019
2020

Počet obyvatel
78
128

182
194
192
192
318
236
213
216
205
242
284
292
313
327

Počet domů
11
20
21
20
28
36
40
55
80
48
61
56
58 (čp.) a 24 (ev. č.)
102 (65 čp. a 31 čp. bylo neobydlených)

136 (čp.) a 127 (ev. č.)

JMéna Po chaluPě
Číslo popisné 1 Pitipáčovi – U Vítů
Číslo popisné 2 Královcovi – U Honzů
Číslo popisné 3 Bambáskovi – U Svatbíků
Číslo popisné 9 Krotkých – U Radů
Původní dům číslo popisné 10 – U Kůčů
Číslo popisné 16 – U Růsů
Číslo popisné 21 Bergman – U Štuchnechtů
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Mateřská škola
V obci Babylon byla základní škola již od roku 1905, mateřská škola ale byla
otevřena až v roce 1973. Stalo se tak v sobotu 22. října v 15 hodin. Otevření
se zúčastnil okresní školní inspektor p. Ivo Švígler a cca dvě stě občanů a dětí.
Během slavnostního otevření nové budovy vystoupili žáci z místní školy.
Ing. Šoulák, předseda MNV Babylon přednesl referát. Na závěr byla předána
čestná uznání těm brigádníkům, kteří odpracovali nejvíce hodin. Školka byla
postavena v akci Z a její hodnota přesáhla částku 1 mil. Kčs.
Budova
se
Budova nové mateřské školy v roce 1973
začala
stavět v červenci
1972. Současně s novou výstavbou probíhala
také
rekonstrukce
základní školy. Stavbu řídil
místní občan
Jan
Šťastný.
Pod jeho vedením brigádníci odpracovali přes 10 tisíc hodin a dalších 4,5 tisíce hodin při rekonstrukci základní školy. S budováním během letních měsíců pomohli také
místní rekreanti. Tehdejší ředitelkou mateřské školy byla Emílie Forstová.
O otevření školky se veřejnost dozvěděla z novin Pravda a z časopisu Nové Domažlicko.
Do mateřské školy se v prvním roce přihlásilo 18 dětí. Ve školním roce 1982–
1983 jich bylo zapsáno 29, což bylo nejvíce za celou historii školky. Ve školním roce 1979–1980 školku navštěvovalo dokonce osm dvouletých dětí.
Zaměstnanci mateřské školy byli:
ředitelky - Emílie Forstová, Zdeňka Stauberová, Věra Sudová, Dagmar Langová, Helena Široká, Iveta Havlová
učitelky - Věra Sudová, Drahomíra Šimková, Alena Kaplanová, Alena Krumlová, Lucie Neumannová, Jana Pinkrová, Miloslava Paumerová
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školnice - Miroslava Beroušková, Svatava Burešová, Alena Martínková, Milada Moťovská, Vlasta Šťastná, Bohumila Černá, Simona Schlägelová, Anna Domasová
topiči – Jaroslav Gureň, Emil Burian, Václav Kotas
kuchařky - Miluše Drozdová, Anna Kůstová, Jarmila Hrubá, Marie Pitipáčová,
Miroslava Beroušková, Miroslava Kortusová, Václava Frymlová
Mateřská škola pravidelně pořádala různé
akce pro děti, veřejnost, seniory, maminky
a rodiče: vystoupení
pro seniory, předvolební vystoupení, vánoční
besídky, maškarní, Mezinárodní den žen, MeBěhem Mezinárodního dne dětí se
pořádaly závody na kolech
zinárodní den dětí nebo
rozloučení s dětmi, které
odcházely do základní školy. Akce se pořádaly v místních hotelech Šumavanka, Praha, Čerchov a Krásnohorská. S některými hotely měla škola uzavřenou
spolupráci, která se týkala finanční výpomoci (např. nákup hraček), pomoci se zásobováním či opravami. Vystoupení pro veřejnost se většinou konala
společně se žáky ze základní školy. Od roku 1986 Městské kulturní středisko
v Domažlicích organizovalo kulturní představení pro žáky MŠ, kterých se mateřská škola v Babylonu také zúčastňovala. Ve školním roce 2003-2004 se děti
účastnily celkem devatenácti různých sportovních a kulturních akcí. V tomto
školním roce také začala tradice zpívání u vánočního stromečku během prvního adventu.
Mateřská škola byla na tehdejší dobu velmi dobře vybavena: pianem, rádiem
a televizí. Zajímavostí je, že se v roce 1985 škola malovala za úplného provozu,
což je v dnešní době nemyslitelné.
V mateřské škole fungovala kuchyně, která vařila jídlo i pro žáky základní školy v Babylonu, cizí strávníky a pro školu v České Kubici a ve Spálenci. Kuchařky nosily varny k autobusu, který pak jídlo odvezl. Vzájemná spolupráce škol
fungovala nejen s vařením, děti také společně pořádaly výlety nebo se zúčastňovaly kulturních akcí. Později školka podnikala společné výlety i s mateřskou
školou v Pasečnici.
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Při školce až do roku
1992 fungovalo SRPŠ,
jehož členové pomáhali např. s úpravou okolí školky.
Členkami byly např.
Ing. Šouláková, Poláková,
Pazderová,
Šafránková, Pitipáčová,
Navrátilová,
Ouřadová, Konopová, Herbriková, Pražáková.

dětí provoz školky redukován. Přestože byl tlak na uzavření školky, zastupitelstvo obce Babylon se proti tomuto nátlaku postavilo a provoz, i když omezeně, zůstal zachován.

Do školky pravidelně přijížděla na kontrolu dětí dětská lékařka a zubařka. V letech 1995 a 1999
byla školka kvůli chřipkové epidemii uzavřena. Na jaře v roce 2020 a 2021 byla
školka na 2 měsíce uzavřena kvůli pandemii koronaviru covid-19.

Protože stav budovy MŠ byl již několik let nevyhovující, do budovy táhlo škvírami mezi okny, budova byla postavena z materiálu, který nesplňoval současná
bezpečnostní kritéria, náklady na topení byly vysoké, rozhodlo vedení obce,
že postaví mateřskou školu novou. Tehdejší starostka Simona Schlägelová zadala vypracování projektu Ing. Josefu Vaňkovi. Po přípravách projektu na novou mateřskou školu vyvstalo několikaleté období shánění prostředků na vý-

Vánoce
v mateřské škole v roce 1982

V roce 1976 byla mateřské škole zabrána část zahrady za účelem výstavby
sportoviště. Ve školním roce 1996 a 1997 školní zahrada nebyla příliš využívána, neboť zde probíhaly výkopové práce, také byly vytrhány všechny ovocné
stromy, aby se prosvětlila budova bývalé základní školy. Zahrada byla průběžně udržována a dle potřeby doplňována novými prvky a zelení.

V roce 2015 po více než 40 letech paní Stauberová odchází do důchodu a novou
ředitelkou je jmenována Iveta Havlová. Mateřská škola stále spolupracuje se
školkou v České Kubici, děti z Babylonu jezdí na představení do školky na
České Kubici a během letních prázdnin se obě školky střídají v provozu tak,
aby prázdniny byly v délce maximálně tří týdnů a ve zbývajícím čase rodiče
mohli využívat právě otevřenou školku. Děti pravidelně navštěvují divadelní
představení v Domažlicích a jezdí plavat do bazénu. Tradicí je také Mikuláš
ve školce, vystoupení dětí během setkání seniorů, zpívání u vánočního
stromečku, vánoční besídka, pasování na školáky na konci školního roku, výlet
před začátkem prázdnin.

Nová budova mateřské školy v Babylonu, březen 2021

Během letních prázdnin děti mohly chodit v případě potřeby rodičů do školky
v Domažlicích.
Školka dlouhodobě řešila problém s nedostatkem a kvalitou vody, která se
zlepšila až po zaŠkolní rok 2017–2018
koupení zařízení pro úpravnu
vody (v roce
2019). Přečerpávání vody a filtrace radonu nebyla
dostatečná.
Od školního roku
1991 byl z důvodu
nedostatku
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stavbu. Rozpočet stavby byl totiž mnohem vyšší než roční příjmy obce a bez
dotačních prostředků by se obec příliš zadlužila. Starosta Pavel Bambásek se
zasloužil nejen o získání všech finančních prostředků, ale také celou stavbu
úspěšně vedl. 1 mil. Kč přislíbil Plzeňský kraj, ten ale nakonec schválil dotaci
400 tisíc, což na stavbu přes 12 mil. Kč bylo velmi málo. Obec nechala přepracovat projektovou dokumentaci do provedení nízkoenergetického standardu
tak, aby na stavbu mohla požádat o prostředky z dotace Ministerstva životního prostředí, tam ale nakonec skončila jako první pod čarou a prostředky
nezískala. Zásadní pro celou stavbu byla dotace ve výši 5 mil. Kč, kterou obci
poskytla obec Česká Kubice poté, co vedení obce přijelo na osobní návštěvu
a vidělo žalostný stav budovy. Na zbývajících 7 mil. Kč si obec musela vzít úvěr.
V dalším roce měla obec v plánu zkusit znovu požádat o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. Na jaře ale vypsalo Ministerstvo financí úplně novou
dotaci na podporu výstavby mateřských škol, o kterou obec požádala a získala
tak 8,3 mil. Kč. Ironií osudu bylo, že posléze obec získala i dotaci od Ministerstva životního prostředí, tu už ale musela odmítnout. Obec tedy nakonec díky
dotacím mohla úvěr předčasně splatit a pracovat tak v dalším roce s čistým
rozpočtem.
Budova nové MŠ byla slavnostně otevřena za účasti veřejnosti a tisku, v Domažlickém deníku vyšel o otevření krátký článek. Úvodní slovo si vzal starosta
obce Pavel Bambásek, dalšího slova se ujala ředitelka Mateřské školy Babylon

Demolice staré budovy mateřské školy, obecního úřadu a knihovny, září 2020
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Iveta Havlová. Následně se všichni zájemci mohli podívat do vnitřních prostor
školky. Dokonce i část vnitřního vybavení školky byla nová, budova kromě tradiční učebny, pokoje na spaní, šatny, kuchyně a sociálního zařízení disponuje
také ředitelnou, šatnou pro učitelku, šatnou pro kuchařku, venkovními skladovými prostory, prostorem pro sklad čistéSoučástí ekologické zahrady v Babylonu jsou i vyho a špinavého prádla
výšené záhony s jahodníky a krmítko pro pozoroa venkovní toaletou. Ve
vání ptáků
školním roce 2020–
2021 do školky nastoupil nejvyšší možný počet dětí - 25 žáků.
Po kompletním přestěhování MŠ do nové
budovy začala poslední
fáze stavby, a to zboření staré budovy, kde
kromě školky byla také
knihovna a dříve prostory obecního úřadu. Následovala úprava zahrady do takového stavu, aby ji na jaře děti mohly po roce zase využívat. Nejprve proběhla
demolice staré budovy, pak do celé zahrady musela být navezena nová ornice.
V říjnu bylo díky dotaci Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí a titulu
Ekologické zahrady také upraveno venkovní prostředí. Před budovou MŠ byla
vysazena Ing. Kunešem vzrostlá lípa. Kolem ní děti mohou na jaře poznávat
jarní cibuloviny, krokusy, narcisy a tulipány. Před vchodem do MŠ vznikl nový
bylinkový záhon s borůvkami. Pro vylepšení podmínek environmentální výuky byly na zahradě postaveny dva vyvýšené truhlíky s jahodami, o něž budou
děti během roku pečovat. Žáčkům byly také zakoupeny konvičky na zalévání
spolu se sudem na dešťovou vodu. Ani v zimních měsících zahrada nezůstane
bez povšimnutí. Pod okny učebny bylo instalované krmítko pro ptáky. V létě
se výuka přesouvá z vnitřních prostor k dubovému stolu se špalky na sezení.
Poslední zajímavostí zahrady je vrbový tunel, který poskytuje dětem v letních
měsících stín a láká je k pohybu. Projekt ekologické zahrady navrhla a zrealizovala Kamila Beňušíková Angelovová. Na jaře v roce 2021 byla ještě zahrada
dovybavena dalšími herními prvky – houpačkami, pískovištěm, kolotočem
a tabulí na psaní.
￼
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Základní škola
Před zřízením školy navštěvovaly děti z Babylonu školy v sousedních vesnicích,
v Pasečnici a v Trhanově. V roce 1903 Babylon podal žádost o povolení k zemské školní radě, aby se v osadě zřídila samostatná obecní škola. 10. ledna 1905
navštívila Babylon komise, která rozhodovala o výstavbě školy. 8. června 1905
byl slavnostně položen základní kámen školní budovy a 20. listopadu proběhlo
první vyučování. Ve škole bylo zapsáno 26 hochů a 25 děvčat. V budově školy
byly dvě místnosti: třída, kde probíhalo vyučování, a byt řídícího učitele. Do
babylonské školy chodily také děti ze Šnajberku1 a krajních částí obce Babylon,
obzvláště zimní docházka bývala krutá. Eva Vosecká: „Moje spolužačka bydlela na vechtru2, když jsme měli odpolední vyučování, zůstávala přes oběd u nás
doma, protože by se nestihla vrátit do školy.“
Školní mládež

V rámci školní výuky
probíhaly stromkové
slavnosti3 a v letech
1910–1914 byly vysazeny jabloně, slívy,
třešně, lípy a různé
keře. V roce 1918
byly vysazeny dvě
lípy svobody.

Na tradiční vánoční nadílky žákům
přispívali: Ústřední
ředitelství velkostatků Kouto-Trhanov, Okrašlovací spolek Babylon, obec Babylon, letní hosté Babylonu, hotel Magda a Místní odbor Národní jednoty pošumavské v Babyloně.
V některých zimních měsících byly prodlužovány prázdniny. Buď z důvodu
epidemií, například v roce 1933 to byla epidemie spalniček, nebo z důvodu
krutých mrazů, kdy školu nebylo možné vytopit (například v roce 1929 bylo
až - 38° C).
1
Šnajberk je místní označení osady Pily.
2
Označení železničního strážního domku.
3
V roce 2020 bylo na tuto tradici navázáno a u nové budovy mateřské školy byla vysazena lípa a okrasné a užitkové keře.
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Škola v období 2. světové války (zdroj:
soukromý archiv Josefa Berouška)

20. září 1938 bylo z důvodu hrozícího konfliktu s Německem pozastaveno
vyučování. 24. listopadu byl Babylon obsazen Němci. Na školu to zpočátku
nemělo žádný vliv, pouze zdejší německý komisař Singer oznámil řídícímu
učiteli, že bude vyučovat podle říšských zákonů a nechal u školy vyvěsit německou vlajku s hákovým křížem. V dalším školním roce bylo nařízeno vyučování němčiny. V zimních měsících bylo pozastaveno vyučování, protože
školní zásoby uhlí si rozebrali přistěhovalí Němci. V roce 1940 byly v hotelu
Praha na Babyloně ubytované německé děti z Hamburku. 5. prosince do školy
přišli oznámit dva němečtí učitelé, že si školu zabírají pro výuku Němců, a tak
německé děti chodily do školy do 13 hodin a odpoledne probíhala výuka pro
české děti. V roce 1943 byl ve škole propuštěn český učitel a na jeho místo nastoupila německá učitelka. Byla to horlivá nacistka a děti trestala za používání
češtiny. U dětí samozřejmě proto byla velmi neoblíbená.
V únoru 1945 byl v budově školy zřízen vojenský lazaret a škola byla přestěhována do domu čp. 58. V dubnu 1945 německá učitelka zmizela a vyučování tak
bylo pozastaveno. „V noci z 30. dubna na 1. května zažila obec Babylon těžké
ostřelování a časné ráno 1. května 1945 přineslo toužebně očekávané osvobození,
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neboť již před 8. hodinou objevily se v obci první oddíly postupující americké
armády.“ Školní budovu použili Američané k soustřeďování zajatých Němců.
Budova byla po válce ve špatném stavu, byla znečištěna od půdy až po sklep,
vnitřní zařízení, pomůcky, žákovská a učitelská knihovna, vše bylo zničeno.
7. června byl zpět do služby povolán český učitel. Protože se za války děti ve
výuce velmi zpozdily, dobrovolně chodily do školy až do konce července.
Po válce škola dětem zajišťovala zdravotní prohlídky. Děti podle socialistických
plánů sbíraly lesní semena, ovoce, odpadové suroviny, léčivé byliny a účastnily se nejrůznějších vystoupení během významných svátků a oslav, například
Den horníků, Mezinárodní den žen a další. V rámci mimoškolních aktivit byl
zřízen Pionýr a Jiskry, Kroužek dovedných rukou a Kroužek mladých požárníků. „Nevzpomínám si, že bychom ve škole někdy řešili politiku, nacvičovali jsme
různá vystoupení, básničky a tanečky. Byla to jiná doba, po škole jsme běhali
všichni společně venku, scházeli jsme se u kapličky, každý měl nařízeno, v kolik
hodin musí být doma, někdo zůstával venku i po klekání.“ Do školy pravidelně
dojížděli vojíni z PS útvaru a povídali dětem o životě vojáků. Od roku 1952 ve
škole místo vánoční nadílky probíhala oslava příchodu Dědy Mráze. 10. května 1953 byl na počest výročí osvobození uspořádán Běh vítězství, kterého se
účastnily i školní děti, ten den se neočekávaně ochladilo a napadlo 30 centimetrů sněhu. V roce 1955 byla oplocena a upravena školní zahrada. V dalších letech byla budova školy obílena, byly opraveny komíny, vyměněny dveře,

okenní rámy a podlaha, opraveny schody do budovy, ve sklepě objektu byla
umístěna odčerpávací stanice vody, protože při deštivém počasí byl prostor
zaplavován. V rámci akce Z se v roce 1973 do provozu uvedla mateřská škola,
která byla propojena se školní budovou.
Během této akce se modernizace dočkala i škola, kde byly zřízeny splachovací
toalety, byl zaveden vodovod a ústřední topení. Alois Šoulák: „Když se budovalo ve škole nové sociální zařízení, dětem jsme před školou postavili kadibudky
a ty se tam chodily schovávat.“
Po roce 1968 je ve školní výuce zřejmý politický tlak na učivo v souladu s komunistickými ideály. Poslední školní den v této škole proběhl 30. června 1977,
pak byla výuka přesunuta do školy do Domažlic.
Na zdejší škole vyučovalo celkem 23 řídících učitelů, učitelek domácích nauk
a učitelů náboženství. Nejvýraznějšími osobnostmi školy byli pan učitel Jan
Svačina a paní učitelka Ludmila Steinbachová.
V současné době se v objektu bývalé školy nachází kancelář obecního úřadu
Babylon a tělocvična, kterou využívá TJ Sokol Babylon.

Současná budova bývalé školy, v budově bývala třída (vlevo) a byt učitele (vpravo),
dnes kancelář obecního úřadu (vpravo) a tělocvična (vlevo)

Kadibudky vystavené pro děti během rekonstrukce školy
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Činnost spolků
Okrašlovací spolek Babylon, Občanské sdružení Babylon, Babylon z. s.1
Okrašlovací a sportovní spolek Babylon vznikl na popud místního správce
školy Fr. Jílka a letních hostů v roce 1914. Sdružení mělo za cíl okrašlovat okolí
Babylonu a také se věnovalo kulturním akcím. V jeho režii vznikala kolem
Babylonu odpočinková místa (lavičky), označovaly se cesty a stezky, které se
vysypávaly pískem, upravovaly se domky a sázely se stromy. Činnost byla dobrovolná s cílem zvýšit počet zájemců o rekreační pobyt. Na cestách a lavičkách
byly umístěny cedule: lavičky u stezky zřizuje Okrašlovací spolek v Babyloně,
podporou jeho přispíváte svému pohodlí. Spolek také přispíval prostřednictvím obce místní chudině. Letní hosté tak přispívali k životu těch nejchudších
v obci. Při výročí památky upálení mistra Jana Husa spolek nechal vybudovat
jeho památník.
V roce 1933 se spolek společně s obcí Babylon a ČSD2 podílel na výstavbě
vlakové zastávky srubovité stavby, která byla navržena architektem z Prahy,
panem Štětkou. Slavnostní otevření proběhlo 1. srpna. Ve stejném roce byla
Původní vlaková zastávka v Babylonu, o kterou se spolek zasadil (zdroj: soukromý
archiv Václava Bambáska)

1
2
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Zapsaný spolek.
Československé státní dráhy.

také vybudována pěšina
mezi statky (dvory) Pitipáče a Královce, čímž byly
vyřešeny
nepříjemnosti
vznikající
průchodem
hostů samotnými dvory.

Přebudovaná zastávka z roku 1933,
foto 2021

Když v roce 1935 zemřel
PhDr. Bohuslav Brauner,
známý propagátor léčivých účinků vody v Babylonském rybníku, nechal
na jeho počest spolek pojmenovat vyhlídkový altán Na kameni.
V roce 1937 spolek na počest zemřelého Dr. Lukavského, který se zasloužil
o vybudování vlakové zastávky v Babylonu, pojmenoval cestu do Trhanova
a u Černého rybníka zřídil pavilonek s nápisem „Besídka Dr. Lukavského, zakladatele a příznivce Babylonu.“
Část zápisu z kroniky obce z 25. valné hromady Okrašlovacího spolku pro
Babylon a okolí konané 20. srpna 1938 v hotelu Belveder, kde byla podána
zpráva o činnosti od jeho založení v roce 1914: „Členy spolku jsou jednak místní
obyvatelé, jednak hosté přijíždějící sem na letní dovolenou. Věren svému programu snažil se spolek po dobu svého trvání o vzhlednou úpravu okolí zdejšího letoviska a o zpříjemnění pobytu těm, kteří zde tráví svoji dovolenou. Zřizuje nové
pěšiny a stezky, pohodlné můstky přes potůčky a močály, lavičky ke klidnému
odpočinku, vyhlídkové besídky, orientační tabulky a pečuje o čistotu obce a okolí.
Za tím účelem vydává každý rok 3 až 4 tisíce Kč na tuto úpravu. Jelikož přispěl
tím značně k rozvoji zdejšího letoviska, je třeba, aby výsledky jeho práce byly
zaznamenány i v této kronice. Od svého založení zřídil anebo upravil tyto cesty
a stezky. 1. lesní cesta od myslivny k Trhanovu (cesta Dr. Lukavského), 2. cestička vedoucí na Pec (cesta Jaroše Schwarze), 3. stezka vedoucí k hotelu Bohmann
přes močály lesem k Chodovu, 4. přípojku od této cesty kolem Sokolského srubu
k cestě Schwarzově a dále přes Vejslavku k pecáckému pavilonku, 5. cestičku od
četnické stanice (vila p. vrchního strážmistra Hály) k rybníčku, 6. kubickou pěšinu od Vrbatovy cesty za hotelem Bohmann lesem podél silnice k fuchsovohuťské
silnici (k Bystřici u křižovatky silnic), 7. hutnickou pěšinu na východní straně nad
tratí vedoucí na Starou Huť a Salku, 8. pěšinu mezi statky p. Pitipáče a p. Královce jako přípojku k „Půvabné3,“ 9. úpravu cesty „V dolíkách“ a odtud k hrázi
3

Lesní cesta z Babylonu na Českou Kubici.
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rybníka, 10. pěšinu kolem Černého rybníka k havlovické zastávce, 11. přípojku
od této cesty k cestě Boženy Němcové. Dále zbudoval 3 vyhlídkové altány: 1. „Na
kameni“ (besídka univ. Profesora B. Braunera) s vyhlídkou na Babylon, 2. nad
zastávkou (besídka univr. Prof. Dr Hötzla) s vyhlídkou na Čerchov, haltravské
pásmo a do chodského kraje, 3. pavilonek na skalce u cestičky vedoucí k havlovické zastávce (besídka dr. Frant. Lukavského).
Všechny tyto stezky byly vysypány drobným křemenným štěrkem, byly pevné
a zůstávaly suché i za deštivého počasí. U nich zřídil spolek mnoho laviček a pro
pohodlné přechody potůčků a močálů upravil vzhledné můstky se zábradlím.
Stezky a besídky byly pojmenovány se souhlasem turistického spolku v Domažlicích. Činnost spolku souvisí i s celkovým rozvojem letoviska. Ze spolku vycházel
často podnět k uskutečnění nových vymožeností (zřízení zastávky, pak nová výstavba zastávky, letní pošta, bezprašnost silnice apod.) Ke kladnému jejich vyřízení přispěl spolek různými intervencemi u úřadů, žádostmi i peněžitými příspěvky.“
Krátce před zabráním Babylonu Němci byl spolek zrušen, důležité listiny byly
převezeny do Domažlic, vkladní knížka byla předána tehdejšímu předsedovi
lesnímu radovi Teichmanovi v Domažlicích.
V kronice se píše, že mezi lety 1954-1960 byla místním obyvatelstvem a většinou
letních hostů podporována činnost Okrašlovacího spolku. Byly udržovány
oblíbené letní pěšiny, např. Půvabná, v těchto místech i na hrázi rybníka byly

Voříškidáda, akce sdružení pořádaná v rámci Babylonského léta (zdroj: soukromý archiv Marcely Mervartové)

rozmístěny lavičky. Jiní však říkají, že po válce již spolek nebyl obnoven. Další
zprávy o činnosti spolku se nepodařilo dohledat.
V roce 2002 začíná založením Občanského sdružení Babylon nová éra spolkové činnosti v Babylonu. Sdružení mělo přes 40 členů, kteří byli nejen z Babylonu, ale také z Pily, Spálence a dalších vesnic, jeden člen byl dokonce cizinec. Nejznámější akcí, kterou sdružení pořádalo, je bezesporu Babylonské
léto se zvedáním kamene, Voříškiádou, ukázkou integrovaného záchranného
systému a večerní hudební zábavou. V roce 2006 akci navštívilo 890 návštěvníků. Další velmi známou aktivitou byly cyklistické závody Babylonská šlapka
(v roce 2006 celkem 184 závodníků na trasách 15 a 30 km) a Noční Babylonská
šlapka (v roce 2006 37 závodníků na trase 15 km). Sdružení také organizovalo
Kamilco Cup (turnaj pro děti i dospělé ve Člověče, nezlob se), vánoční a velikonoční dílny a výlety pro členy (např. výlet na vánoční trhy do Norimberka). Organizace byla iniciátorem pro Čertovu naučnou stezku a podílela se
na akcích znovuusazování Čertova kamene (2008, 2009 a 2020). Zakládajícím
předsedou byl 9. prosince 2002 Josef Holý ze Spálence. Druhým předsedou byl
Petr Šrail a místopředsedou Karel Sedlák, oba tehdy z Pily. V roce 2014 se kvůli
právní úpravě sdružení změnilo na zapsaný spolek4.
V roce 2020 se vedení spolku ujali Kamila Beňušíková Angelovová a Radek Kudrna, do spolku vstoupilo několik nových členů. V roce 2021 měl spolek 25 členů. Organizace schválila nové stanovy, kterými upravila legislativní fungování
spolku. Kromě tradičních společenských a sportovních aktivit se nově rozhodla
věnovat také ekologii, spolupodílet se
Noční Babylonská šlapka (zdroj: soukromý archiv Lucie
na stavebních řízeBradové)
ních, která v obci
probíhají, a ovlivňovat tak budoucí
prostředí
života
obyvatel, a zároveň
navázat na okrašlovací aktivity svého
předchůdce Okrašlovacího spolku.
Hned
začátkem
roku svoji činnost
4
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Babylon, z. s.
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TJ Sokol Babylon
Babylonská šlapka 2013 (zdroj: soukromý
archiv Lucie Bradové)

zahájila úpravou hráze pod minigolfem, kde členové a dobrovolníci s povolením Domažlických městských lesů vykáceli, odnosili a spálili většinu náletů na
hrázi a byl tak obnoven výhled na Babylonský rybník z původních odpočinkových míst u Husova pomníku. Dále spolek plánuje navázat na předchozí aktivity
- vánoční a velikonoční dílny, Kamilco Cup. Místo cyklistických závodů uspořádá sportovní den pro děti. Na akci Babylonské léto navázala obec akcí Léto
Babylon, proto spolek uspořádá jinou akci na konci léta „Rozloučení s létem.“
Zároveň se spolek
bude podílet na
opravě a propagaci studánek kolem
Babylonu. Většina
společenských
akcí je však vázána
na aktuální stav
protiepidemických
opatření proti koronavirové infekci,
která trvá v ČR již
Čištění náletů na hrázi Babylonského rybníka 2021
přes rok.
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Historie

Veřejné cvičení žactva z obcí Babylon, Trhanov,

Historie
tělovýchovné
Pec, červenec 1932 (zdroj: soukromý archiv MVDr.
jednoty Sokol v Babylonu
Jana Noska)
se začíná psát 19. května 1924. Zpočátku byla
součástí trhanovské pobočky, ale 28. května 1933
se osamostatnila. Starostou jednoty byl Jan Weber
a jednatelem zdejší řídící
učitel Jan Svačina. Cvičily pouze ženy a děti v jídelně hotelu Bohmann. Součástí jednoty byl i divadelní kroužek.
1. května 1934 proběhla
pod vedením paní Škarbanové tělocvičná besídka. V letech 1936 a 1937
členové TJ Sokol pořádali ples – Šibřinky. V roce
1938 se účastnili Všesokolského sletu1.
Po válce v roce 1946 byla
činnost Sokola znovu obDivadelní kroužek TJ Sokol Babylon
novena a o rok později
(zdroj: soukromý archiv MVDr. Jana Noska)
byla organizace v Babylonu znovu založena. Tehdy probíhala veřejná cvičení u Baštírny.
28. června 1953 proběhl Tělovýchovný den, během kterého ženy a muži společně nacvičovali I. celostátní spartakiádu na skladbu Žně pod vedením paní
Steinbachové a pana Bílka.
V letech 1955 a 1960 se jednota účastnila spartakiádních cvičení, přestože zde
nebylo vhodné hřiště.
V letech 1972, 1973, 1974 a 1976 byly pořádány Šibřinky.
1

Společenská událost, veřejné cvičení, setkání Sokolů.
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V letních měsících roku
1976 byl uveden do provozu areál zdraví s klubovnou, kurty a saunou.

V roce 2010 TJ Sokol předložila obci projekt na zvětšení asfaltového hřiště
a vybudování beachvolejbalového hřiště, obec ale neměla dostatek prostředků,
a tak projekt nebyl realizován.
4. května 2013 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných kurtů za účasti herců Krampola, Pitkina, Slováčka a Rosáka, během kterého se také sehrál
miniturnaj.

V roce 1977 se podařilo v bývalé škole získat
jednu místnost, kde byla
zřízena tělocvična pro
činnost oddílu stolního
tenisu, který předtím trénoval v hotelu Bohmann,
a také pro cvičení dětí.

V roce 2015 se vlivem nového občanského zákoníku
mění TJ Sokol Babylon na
zapsaný spolek.
Vedení TJ Sokol po dlouhá
léta řešilo s obcí Babylon
financování a majetkové
vztahy.

V srpnu 1978 TJ Sokol
uspořádala utkání sezónních návštěvníků v odbíjené.

Jedním z problémů byl také
nevhodný povrch v tělocvičně a její vytápění. To se vyřešilo v roce 2017, kdy obec zrekonstruovala
prostory bývalé školy včetně tělocvičny.

V roce 1979 byly pořádány turnaje ve stolním
tenisu, tenisu a obíjené.
V roce 1980 byly nově pořádány školy v přírodě.
Roku 1982 byl založen
oddíl juda. Nově také přibyla skupina dětského tenisu.

Sokolský průvod (vlevo) a cvičitelská
škola sokolské župy Šumavské (vpravo)
(zdroj: soukromý archiv Evy Vosecké)

V roce 1983 se začalo budovat hřiště pro fotbal. V tomto roce se sokolové dočkali výročí padesáti let od založení a v zotavovně Šumavanka při této příležitosti uspořádali slavnostní výroční schůzi.
V roce 1984 probíhalo každé pondělí cvičení dětí, v zimě se cvičilo v tělocvičně
a hrál se hokej na rybníčku. Také pokračovala výstavba fotbalového hřiště.
V roce 1997 TJ Sokol žádala obec o rozšíření tenisových kurtů a upozornila, že
oddíl tenisu nemá žádné vlastní sociální zařízení.
Do roku 1999 byl celý areál zdraví včetně Sauny ve správě TJ Sokol, která dále
pronajímala Saunu a financovala tak provoz celého klubu.

V roce 2020 byly kvůli epidemii koronaviru covid-19 zrušeny všechny sportovní akce, obnoveny byly až v květnu. V druhé polovině roku a v roce 2021 se
cvičilo jen v období, kdy to vládní nařízení umožňovala.
V současné době obec Babylon bezplatně, pouze za údržbu pronajímá TJ Sokol
všechna sportoviště. Jedná se o prostory tělocvičny, šatny a sociálního zařízení
v objektu Sauny, fotbalového hřiště, tenisových kurtů a hřiště na nohejbal, asfaltovou plochu pro basketbal.

Prostory ke cvičení
Místa ke cvičení se v průběhu historie mnohokrát měnila. Nejdříve (v období
první republiky a krátce po 2. světové válce) sokolové cvičili na svépomocí
upraveném prostoru u Baštírny2 u Babylonského rybníka, v zimě pak v jídelně
hotelu Bohmann. Později si zřídili hřiště v prostorách dnešního autokempu
(1958–1959). Když obec Babylon rozhodla o vybudování autokempu, bylo
třeba opět vybudovat hřiště nové (1960–1962). Protože se v prostorách nového hřiště v roce 1972 začala budovat mateřská škola, byl sportovcům přidělen
o dva roky později nový prostor, kde měly být vybudovány dva tenisové kurty
2
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Slavnostní otevření tenisových kurtů, 2013
(zdroj: soukromý archiv Lucie Bradové)

To ale bylo později předáno Kulturnímu středisku Domažlice.

35

a jedno hřiště na odbíjenou, to vše za podpory Okresního výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu ve výši 50 000,– Kčs. Tak vzniklo nejdříve hřiště na odbíjenou, které se postupně rozšířilo o tenisové kurty, hřiště
na basketbal, stolní tenis a fotbalové hřiště (1983). Po zrušení školy v Babylonu
TJ Sokol začala používat vnitřní prostory bývalé školy, kde má dodnes tělocvičnu. Původně měla TJ Sokol v pronájmu i Saunu, což bylo logické, protože
v Sauně kromě hospody byla k dispozici sauna a sociální zázemí. Až postupem
času prostory začali využívat i fotbalisté, kteří neměli vlastní šatny pro hráče
a rozhodčí.

Další aktivity TJ Sokol
TJ Sokol organizovala a organizuje mnoho sportovních a společenských akcí:
dětský den, zimní školičku, dětský karneval3, orientační soutěž, atletické závody, tenisovou školu pro děti, sportovní bál - maškarní karneval4, přednášky,
vodácké výlety, sportovní výlet na Rokytě, cyklovýlety, lyžařský závod Babylonský šnek. Zároveň pořádá pravidelné úklidové akce po obci.

Členové a vedení TJ Sokol
Předsedové: Jaroslav Gureň, Jiří Nosek, David Kavalír, Jaroslav Hrubý, František Schröpfer, David Kavalír, Jaroslav Hrubý, Ivana Vášová, Vladimír Beránek,
Josef Stauber, Jan Šturma
Účetní: Jiří Nosek, Zdeňka Petrůjová, Stanislava Martínková, Jaroslav Hrubý,
Eva Vosecká, Simona Schlägelová ml., Simona Schlägelová st., Jan Šturma
Financování oddílů: členské příspěvky, výtěžek z bálů, pronájmy sportovišť,
dotace od obce Babylon a České Kubice, dříve příspěvky z kasin, dotace od
státu, příspěvek na údržbu od Sportovní unie okresu. Z členských příspěvků se
odvádí 100 Kč do společného účtu TJ, děti a mládež 50 Kč.

3
Dětské karnevaly v minulosti byly pořádány TJ Sokol pod vedením Evy Vosecké, Simony
Schlägelové a Marcely Mervartové, poté organizaci převzalo Občanské sdružení Babylon a následně rodiče nejmenších občanů Babylonu – pod záštitou babylonských hasičů.
4
Je pravidelně pořádán od roku 2003 až do současnosti – na organizaci se podílí všechny
oddíly, ženy nacvičují půlnoční překvapení, bál má velkou návštěvnost, součástí je tombola, kde
mohou účastníci vyhrát prase.
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Počty členů5
rok

celkem

fotbal

nohejbal

1986
1987
2002
2020

60
62
128
138

18
22

11
18

stolní
tenis
12
12
11
-

tenis
19
19
43
37

rekreační judo
sporty
13
20
32
61
-

Sportovní oddíly TJ Sokol
Zrušen byl oddíl volejbalu, juda a stolního tenisu. Stále funguje oddíl fotbalu,
nohejbalu, tenisu a rekreačních sportů. Soutěží se v současnosti účastní pouze
fotbalisté (4. třída) a tenisté (Davis Cup – soutěž neregistrovaných).

Volejbalový oddíl
Podle dochovaných údajů byl funkční mezi lety 1962–1978. Využíval bývalá
sportoviště u hotelu Bohmann, na babylonské pláži, u hotelu Praha (za tratí),
u Srubu a Šumavanky, v prostorách dnešního autokempu a v areálu u Sauny. V roce 1994 se na kurtech u Sauny a Srubu uskutečnil volejbalový turnaj
smíšených dvojic pracovníků finančních organizací, jehož pořadatelem byla
Komerční banka v Domažlicích. V roce 2014 se pan Beránek neúspěšně pokusil oddíl znovu obnovit. V současné době v Babylonu hrají turnaje volejbalu
pouze hostující sportovci.
Vzpomínky pana Bílka, úspěšného hráče oddílu volejbalu, na TJ Sokol Babylon: „Moje nejstarší vzpomínky jsou na dobu, kdy jsme jako děti z místní jednotřídky chodily na cvičení organizované Sokolem ve verandě hotelu Čerchov (Bohmann). Cvičilo se na nářadích, prostná a i na vystoupení nezbytných besídek
pro rodiče.
Někdy kolem roku 1958 se místní sokolové, pod vedením p. Noska, rozhodli na
pozemku vedle školy vybudovat volejbalové hřiště. Tak, jak to bylo tehdy obvyklé,
celá akce proběhla brigádnicky o nedělích, za pomoci krumpáčů, lopat a koleček. Za pár týdnů už se na pískovém hřišti hrálo. Vždy v sobotu odpoledne se
dospělí sešli, nikdo volejbal neuměl, my děti jsme se jim u toho pletli. Za nějaké
tři roky jsme se přihlásili do okresního přeboru. V neděli dopoledne přijel p. Gureň dodávkou a jelo se Domažlice, Horšovský Týn, Újezd, Dolní Kamenice apod.
5

V roce 2020 fyzicky celkem 128 členů, protože někteří mají členství ve více oddílech.
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Sestava byla, jak kdo mohl:
moji starší bratři Václav
a Jan, Steinbach, Tusvald,
Adámek, Beroušek, Polák
Milan a Karel a další (za zapomenutá jména se omlouvám). Přes léto jsme objížděli
nedělní turnaje pořádané na
tehdejších zotavovnách ROH:
Šumavanka (Belveder), Krásnohorská v České Kubici,
apod. Prázdniny a koupání
na Špici jsme si zpestřili volejbalem na plácku, který jsme si tam upravili. Později
jsme se přesunuli na hřiště na pláži, kam se vždycky přeplavalo.
Oddíl odbíjené (zdroj: soukromý archiv MVDr.
Jana Noska)

Pak jsem hrál v dorostencích v Klatovech, později za TJ Ekonom Městský přebor
v Praze, následně za Baník Dobřany, kde jsme asi třináct let hráli národní ligu.
Dosud hrajeme se seniory na Bílé Hoře v Plzni.
Když má člověk pohyb rád a v prostředí, kde vyrůstá jsou nějaké příležitosti, je to
k nezaplacení a zážitky na celý život.
Snad to budou mít i další generace.“

Fotbalový oddíl
Je druhým nejmladším oddílem z TJ Sokol v Babylonu. 20. dubna 2021 oslavil
teprve 30leté výročí. Fotbalové hřiště se začalo budovat v roce 1983, ale trvalo
osm let, než vznikl fotbalový oddíl, který byl založen Jiřím Duchkem, Josefem
Stauberem, členem prvního výboru byl také Jan Dufek. Dále oddíl vedli Milan
Mašek, Milan Kavalír a Václav Schleiss. Současným předsedou je Petr Duchek
a trenérem Jiří Nosek. V roce 1991 měl oddíl 17 členů. V roce 1993 vzniklo
také žákovské družstvo s počtem 26 členů, které se postupně změnilo v dorostenecké družstvo. Poslední dorost si zahrál svůj zápas v roce 2000. Z 25 členů
žákovského družstva přešel do družstva mužů pouze současný předseda oddílu Petr Duchek. V roce 2001 se oddíl kvůli nedostatku hráčů „propadl“ do
4. třídy, poslední zápasy se odehrávaly dokonce v osmi hráčích.
V roce 1993 fotbalisté získali své šatny ze zrušených prostor sauny.
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V roce 1995 oddíl u fotbalového hřiště vystavěl kolnu
pro skladování svého vybavení. Opakovaně bylo žádáno, aby obec hřiště rozšířila
a odvodnila. Hřiště je totiž
z hlediska norem v šíři na
spodní hranici limitů. Z finančních důvodů bylo zaFotbalový oddíl TJ Sokol Babylon (zdroj: soukrotím vždy odmítnuto. Oddíl
mý archiv Petra Duchka)
dříve také pořádal dětský
maškarní a sportovní bál s živým prasetem jako hlavní cenou.
V nedohrané sezóně 2020–2021 4. třídy fotbalové soutěže skončili na 1. místě
tabulky, protože byl kvůli covid-19 celý ročník soutěže zrušen, nadějného postupu do 3. třídy se nedočkali.

Oddíl rekreačních sportů
Funguje vlastně od založení TJ Sokol Babylon a je nástupcem všestranného
sokolského cvičení. Nejprve fungoval jako oddíl ZRTV (Základní a rekreační tělesná výchova), v roce 1996 se stal členem nástupnické organizace ČSRS
(Český svaz rekreačních sportů). Od roku 2017 není v žádném svazu. Od roku
1992 vede oddíl Dana Dufková. Většina aktivit oddílu probíhá v plně vybavené tělocvičně, která byla zřízena v roce 1977 v bývalé třídě zrušené školy.
Tuto místnost využívali spolu s rekreačními sportovci také stolní tenisté a po
určitý čas i judisté. Po celou dobu fungování byl ale problém s nevyhovující
podlahou (neodizolovaná, pokrytá linoleem, tudíž kluzká) a vytápěním. Vše
se vyřešilo až v roce 2017, kdy prošla tělocvična kompletní rekonstrukcí, byla
nově vybavena, v roce 2020 také zrcadlovou stěnou. V tělocvičně probíhala
následující cvičení: cvičení jazz-gymnastika (1984–1985 Zdeňka Stauberová); cvičení dětí (Šafránková, Langová, Josef Stauber, Alena Poláková, Marcela
Brousková, Dana Dufková, Marcela Mervartová, Šárka Fišrová, Alena Landkammerová - Strádalová, Jaroslava Hlaváčková - Holá, Hana Sedláková, Jindřich
Beňušík); aerobik, step aerobik, bosu, cvičení na míčích (Dana Dufková); tai-ti
(2005–2006, Valvoda); jóga pro dospělé i děti (2016–2020, Hana Sedláková);
společenské tance (Alena Landkammerová - Strádalová). Dříve zde také maminky měly speciální kurzy cvičení s malými dětmi. Oddíl rekreačních sportů
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se také podílel na organizaci dětských maškarních
bálů, kde děti pravidelně
vystupovaly. Při organizaci
„dospělého“ Sportovního
karnevalu pomáhají členky
oddílu po celou dobu jeho
pořádání, každoročně také
vystupují v půlnočním překvapení. V minulosti organizoval oddíl zimní zájezdy
na Špičák (lyžařská škola), vodácké výlety a sportovní soustředění na šumavské Rokytě.
Oddíl rekreačních sportů (zdroj: soukromý archiv
Dany Dufková)

Tenisový oddíl
Byl založen v roce 1976. Hlavními iniciátory výstavby tenisových kurtů byli
Jiří Nosek, Jaroslav Hrubý, Jiří Martínek a Pavel Budín. Jedním ze členů oddílu
byl p. Tauber, který byl správcem tenisových kurtů a trénoval začínající babylonské hráče. Na samotné výstavbě se v rámci akce Z podílelo mnoho místních
občanů.
V současnosti se oddíl věnuje rekreačnímu hraní, ale i soutěžím (Davis Cup soutěž neregistrovaných hráčů okresu – nyní dvě družstva hráčů), několik let
provozoval i vlastní tenisovou školu. Oddíl organizuje Memoriál Jana Šturmy
(soutěž ve čtyřhře poslední víkend v červnu), koláčový turnaj (memoriál babylonských tenistů s putovním pohárem konaný v říjnu na zakončení sezóny, tzv.
„buřťák“), turnaj Vladimíra Korandy, soutěž ve čtyřhře první víkend v září.
Tenisový turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčů (tzv. Babylon open)
organizoval Jan Královec. V srpnu 2001 pro Domažlický deník Jan Královec
uvedl: „Turnaj i přes potíže s počasím proběhl bez problémů a nabídl celou řadu
krásných zápasů. Nejkvalitnější byla samozřejmě obě finále.“ Na kurtech pořádali turnaje také veterináři a Stavební podnik Domažlic.
Oddíl si také přivydělával tím, že pronajímal tenisové kurty např. pro trénink
Československé reprezentace basketbalu.
V roce 1982 vznikl dětský oddíl tenisu, v roce 2014 měl oddíl dokonce závodní
družstvo dorostu.

Oddíl tenisu vedli Josef
Bahník, Božetěch Vácha,
Jan Královec, Vladimír
Kortus, Jan Šturma, Jiří
Konop a Josef Stauber.
Tréninku dětí se věnovali
Josef Bahník, Jan Královec a Ing. Jiří Martínek.
V roce 1986 měl tenisový klub 19 členů, v roce
2020 měl 37 členů.

Tenisové kurty v Babylonu využívá také široká veřejnost. U tenisových kurtů
chybí vlastní sociální zázemí pro sportovce (sprcha, WC). To by se mělo změnit s výstavbou Nové sauny.

Oddíl stolního tenisu6
Historii stolního tenisu v Babylonu lze charakterizovat v řadě oblastí činnosti.
První pingpongový stůl byl používán v hotelu Bohmann, později v plechové
garáži zotavovny Šumavanka. Sloužily hlavně pro rekreační vyžití ubytovaných
hostů a místní mládeže. V tanečním sále hotelu Bohmann probíhala veškerá
kulturní a sportovní činnost obce Babylon (bály, koncerty, kino, cvičení dětí
a dospělých na nářadí) převážně pod vedením manželů Máji a Jiřího Noskových a Milana Netušila.
V hotelu Bohmann také začala éra soutěžního stolního tenisu pod vedením
Milana Netušila a Jiřího Noska, kteří se věnovali dětem a převážně talentované
žačce Věře Bohmannové (později Hrubé). Byla zařazena do žákovského družstva TJ Jiskra Domažlice. Největším jejím úspěchem bylo 2. místo v Krajském
přeboru jednotlivců a 1. místo ve smíšené čtyřhře. Po dlouholeté pauze se stolní tenis začal hrát opět v prostorách hotelu pouze rekreačně. Po úmrtí trenéra
Milana Netušila založil v roce 1970 předseda jednoty Jiří Nosek k uctění jeho
památky turnaj Memorial Milana Netušila. Ukončen byl dvacátým ročníkem
21. dubna 1990. Ředitelem turnajů byl Jiří Nosek, organizátorem a hlavním rozhodčím Jaroslav Hrubý. Putovní pohár a věcné ceny každým rokem předávaly
vdova a dcera po Milanu Netušilovi. Poslední turnaje se konaly v sále Sokolské6
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TJ Sokol Babylon, oddíl tenisu (zdroj: soukromý
archiv Dany Dufkové)

Text sestavil Jaroslav Hrubý.
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Zleva Jaroslav Hrubý, Jakub Hinterholzinger,
Jaromír Krejčí, Jan Dufek a Václav Baxa

ho domu v Domažlicích,
kde byla možnost soutěžit
na pěti stolech.

Oddíl stolního tenisu v TJ
Sokol Babylon založil Jaroslav Hrubý v roce 1974.
V herní sezoně 1975–1976
oddíl již přihlásil dvě družstva do Okresního přebo(zdroj: soukromý archiv Dany Dufkové)
ru a Okresní soutěže, čítal
12 členů. Družstvo A - Jaroslav Hrubý, Rudolf Pitipáč, Jaroslav Kruml, Václav Babka, Josef Beroušek,
Jiří Duchek. Družstvo B - Miroslav Pazdera, Václav Ouřada, Bohumil Ouřada, Jan Černý, žáci Oldřich Navrátil, František Vosecký. Utkání probíhala vždy
v zimním období od října do dubna. Potom se členové účastnili turnajů jednotlivců v rámci okresu Domažlice. Postupně docházelo k odchodům hráčů.
Hlavními kádry mužstva léta byli Jaroslav Hrubý, Václav Babka, Jan Ryneš, Jiří
Konop, Jan Látka, později Václav Meduna, Jaroslav Hrubý ml., Jiří Sogel, Vladimír Steiner, Miroslav Holinka, Ngo Van Chinh a Jiří Bozděch. V roce 1979
naše mužstvo zvítězilo v okresním přeboru a postoupilo do krajského přeboru,
kde prožilo jednu sezonu. Hráli jsme v tělocvičně Domažlického pivovaru, neboť naše herna nesplňovala podmínky vyšší soutěže. Nadějným oživením byli
odchovanci trenéra Jaroslava Hrubého Jan Dufek, Václav Baxa, Jaromír Krejčí
a Jakub Hinterholzinger, kteří v dorosteneckém věku zvítězili v soutěži II. třídy.
Jan Dufek se stal okresním přeborníkem v dorostenecké kategorii jednotlivců. Později s Václavem
Zleva Ngo Van Chinh, Jan Ryneš, Jaroslav Hrubý,
Baxou soutěžili v A družMiroslav Hounka, Jiří Bozděch
stvu s dobrými výsledky.
Odchodem na studia do
Prahy postupně ukončili kariéru. V první polovině účinkování oddílu
v soutěžích se družstvo
umísťovalo na předních
místech. V druhé polovině
(zdroj: soukromý archiv Jaroslava Hrubého)
se na výkonech podepsalo
mnoho
negativních
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faktorů, jako odstěhování hráčů, vysoké pracovní nasazení s nedostatkem času
a velká dojezdová vzdálenost.
Členové oddílu vedle závodní činnosti organizovali turnaje a sportovní akce
pro rekreační zájemce z podniků a jiných odvětví sportu. Sehráli řadu utkání
s rekreanty, v roce 1979 se spolu s TJ Jiskra Domažlice zúčastnili výměnného
družebního klání s mužstvem „Narva Georgenthal“ z NDR. V roce 1980 byli
členové na týdenním zájezdu na letních olympijských hrách v Moskvě.
Nelze opomenout ani aktivní účast při budování sportovišť v obci. Jaroslav
Hrubý řídil stavbu tenisových kurtů, Sauny, fotbalového hřiště, úpravy obecního rybníčku a okolí. Václav Babka, Jan Látka a Jan Ryneš odpracovali mnoho
hodin na tenisových kurtech a při úpravě školní třídy na tělocvičnu. Všichni se
stali aktivními členy tenisového oddílu.
V roce 2014 členové po vzájemné dohodě ukončili 41letou činnost oddílu
z důvodu odchodu většiny hráčů na studia, do jiných tělovýchovných jednot
a úmrtí Miroslava Holinky.

Oddíl nohejbalu
Oddíl nohejbalu, založený 27. prosince 2001, byl zformován z některých členů
fotbalového oddílu. Byl to tak již pátý oddíl TJ Sokol Babylon. Jeho předsedou
se stal Jan Dufek, který kromě roku 2014, v němž byl předsedou Rostislav Hlaváč, vede oddíl dodnes. Původně se nohejbalisté střídali o hřiště s hráčkami
volejbalu. Do roku 2006 hráli členové oddílu okresní soutěž, která pak byla
v našem okrese zrušena. Oddíl pořádá v červnu denní turnaj a v srpnu noční
turnaj, soustředění
TJ Sokol Babylon, oddíl nohejbalu
a oddílový pětiboj
(ukončení sezóny
pro členy nohejbalu). V sezóně trénují dvakrát týdně
na kurtech v Babylonu. V zimě využívají sportovní halu
v České Kubici
nebo v Klenčí pod
Čerchovem.
(zdroj: soukromý archiv Dany Dufkové)
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Oddíl juda
Oddíl přibližně v roce 1982 založil pan Živný a vedl ho až do doby, kdy se
odstěhoval z Babylonu. Poté oddíl zanikl. Judisté trénovali v tělocvičně, kam
jim byly zakoupeny žíněnky. V roce 1985 se zúčastnili okresní soutěže. Nejúspěšnějšími judisty byli Milan Mašek, Šafránek a Martin Stauber. Trénovali
třikrát týdně a v roce 1986 měli 13 členů. V roce 1987 pan Živný trénoval pod
patronací Domu pionýrů v Domažlicích a oddíl měl dokonce 16 členů.
Vzpomínky pana Maška na oddíl juda: „Byl jsem ještě malý kluk, vlastně jak se
nyní říká teenager, když se u nás ve vsi pod hlavičkou TJ Sokol Babylon založil
oddíl juda. Po školní gymnastice, fotbalu a tenisu jsem si řekl, že se přihlásím.
Získám mrštnost jako Vinnetou, železnou pěst Old Shatterhanda a jestli ne, tak
se naučím alespoň trochu rvát (což jsem se do té doby nenaučil). Na prvním
tréninku jsem spatřil muže ne moc velkého vzrůstu a jeho syna, ze kterého šel
strach. Byl o několik let starší a znal jsem ho ze školy. Bylo nám vysvětleno, že to,
co se zde naučíme, můžeme používat jen jako sebeobranu nebo na soutěži, jestli
se tam vůbec dostaneme. Po půl roce, kdy jsem se naučil pořádně padat (což je
v tomto sportu moc důležité), sérii drilem vydřených chvatech a držení (zasvěcení
vědí, o čem mluvím), složení zkoušky na žlutý pásek (tzv. 1 kyu), jsme vyrazili
na soutěž. Mariánské Lázně jsou krásné město, kde jsme všichni skončili v prvním kole. Mžitky před očima jsem měl ještě cestou domů a hlava mě bolela další
2 dny. Trenér pan Živný nám jaksi zatajil to, že ti, co s námi soutěžili, judo dělají
minimálně 2 roky. Byl to křest. Přesto jsem u tohoto sportu vydržel a po čase začal
sbírat, jak se říká, vavříny. Po 20 letech jsem
potkal trenéra malého
vzrůstu, ale velkého
judistického srdce. Poznal mě. To zahřálo
u srdce, asi jsem udělal svůj otisk v Československém
judu
a jestli ne, tak alespoň
u něj jsem byl ten, na
které se nezapomíná.
TJ Sokol, oddíl juda, turnaj v hotelu Bohmann
Já na něj také nikdy
(zdroj: soukromý archiv MVDr. Jana Noska)
nezapomenu, byl to
skvělý muž.“

44

Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných
hasičů
Historie
Během první republiky vznikla potřeba společně s rozrůstajícím se turismem
rozvinout také infrastrukturu obce: vznikla železniční zastávka, elektrické
osvětlení v obci, letní pošta, upravilo se okolí koupaliště, další potřebou bylo
zřízení hasičského sboru. „Zápis o zakládající schůzi Sboru dobrovolných hasičů v Babyloně: dne 7. dubna 1930 konala se v restauraci p. Karla Bohmanna
v 2. hodině odpolední veřejná schůze občanů babylonských, při níž byl ustanoven
sbor dobrovolných hasičů ve zdejší obci. Svolavatel schůze starosta obce p. Josef
Beroušek zahájil schůzi a objasnil ve svém proslovu důvod, proč schůzi svolal.
Přimlouval se vřele za zřízení sboru, neboť ve zdejší obci je to nutností. Schůzi přítomni byli zástupci domažlické župy „Chodské“ a to br. Václav Ebenstreit, župní
starosta, br. Václav Hojda, župní jednatel, br. Karel Hötzl, župní náčelník a jiní.
Župní starosta br. Václav Ebenstreit promluvil o zřizování a účelu sborů hasičských, župní jednatel br. Václav Hojda vysvětlil bratrské vnitřní soužití sboru, poukázal na dobrovolnou kázeň a povinnost členů a důrazně připomněl organizaci
hasičskou jako organizaci nepolitickou a nestrannou. O finanční stránce hasičských sborů se zmínil župní náčelník br. Karel Hötzl. Po informaci župních činovníků rozpředla se debata týkající se zvláště finančních schopností zdejší obce. Po
vysvětleních a subvencích, které hasičské sbory dostávají, byly pochybnosti o finančních prostředcích obce zaplašeny a přešlo se k přihlašování a zapsání nových
členů. Přihlásilo se 15 členů činných a 16 členů přispívajících.“ 3. května 1930
složili všichni členové hasičský slib. 21. dubna 1930 se pak konala první výroční schůze, starostou byl
zvolen Jiří Aulík, jednatelem Jan Svačina,
pokladníkem Matouš
Svoboda,
velitelem
František Pitipáč, náměstkem velitele Josef
Škarban, náčelníkem
oddělení Jan Královec.
Členové výboru byli
Josef Beroušek, František Holštajn, AntoHasičská zbrojnice 2019
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nín Černý, Ladislav Půta a revizoři účtů Jindřich Hála, Josef Kruml a Michal
Tauer. Následoval nelehký úkol postavit a vybavit zbrojnici. 9. listopadu 1930
bylo na schůzi rozhodnuto o zakoupení kolové stříkačky s automobilovým
pohonem za 70 000,– Kč od Ing. Eberta. Koncem dubna 1931 byla stříkačka dodána i s autem. Pro uskladnění stříkačky bylo nutno postavit hasičskou
zbrojnici, proto město Domažlice darovalo hasičům pozemek proti rybníčku.
26. července 1931 se konala slavnost u příležitosti předání motorové stříkačky
a hasičské zbrojnice.
Dalším úkolem hasičského
sboru bylo získat odbornou
způsobilost. Za tímto účelem byli vysláni do župní
školy v Domažlicích František Pitipáč, Josef Škarban
st. a Josef Veber. Samaritánského hnutí se zúčastnili
Jan Šťastný, Josef Beroušek,
Původní hasičská
Josef Škarban ml. První výzbrojnice, v motokáře sedí Josef Beroušek
jezd k požáru měl sbor dne
(zdroj: soukromý archiv Josefa Berouška)
6. září 1932, kdy po jedné
hodině v noci vznikl požár
v domku Matěje Forsta čp. 23 v Babyloně. Důvodem požáru byla patrně jiskra,
která vnikla do půdního prostoru a dále do uložené slámy. Sbor se také věnoval organizaci silvestrovského plesu. 24. listopadu 1938 byl Babylon obsazen
Němci a na dalších šest let a pět měsíců byla pozastavena spolková činnost. Až
26. srpna 1945 svolal předseda místního národního výboru Jan Královec ustanovující schůzi hasičského sboru, během které se přihlásilo 23 členů činných
a 22 přispívajících.
V prozatímním výboru byl zvolen starostou p. Veit, velitelem Jan Šťastný,
náměstkem velitele Josef Škarban st., jednatelem Jan Svačina, pokladníkem
Matouš Svoboda, revizorem účtů Prokop Bílek a Bohumil Tuswald. 12. ledna 1946 se konala první výroční schůze. Bylo potřeba dát do pořádku inventář
a doplnit výzbroj. Finanční prostředky na tyto účely získával sbor z členských
příspěvků, pořádáním zábav a z přídělu Místního národního výboru. Stříkačka
byla po okupaci v dobrém technickém stavu, k ní získal sbor vozidlo Citroen.

beze změny. V roce 1952 byla opravena hasičská zbrojnice a byl ustanoven
požární řád obce. V tomto roce sbor zasahoval při lesním požáru na Pískách.
Od roku 1953 byla věnována větší pozornost prevenci. Byly prováděny protipožární prohlídky.
V roce 1956 byla zapojena do činnosti místní jednotky dvě družstva žáků
a jedno družstvo dorostenek, jejichž vedoucím byl Jakub Jíša. Pod jeho vedením tato družstva zaznamenala mnoho úspěchů jak v okrskových, tak v okresních soutěžích. Za zmínku stojí okresní soutěž v Babylonu v roce 1958, v níž
byly děti odměněny zlatou plaketou, tři první místa v okrskové soutěži na Spálenci v roce 1959, dvě zlaté plakety v okresní soutěži v Pasečnici a páté místo
v krajské soutěži v Plzni. 22 dětí složilo zkoušku a tím získalo odznak mladý
požárník.
V roce 1961 byla při výroční schůzi kladně hodnocena činnost mládeže v počtu
30 dětí. V tomto roce byla místní jednota odměněna čestným odznakem za
zásluhy.
V roce 1964 byla uskutečněna oslava 100. výročí požární ochrany, která se konala na Babyloně v rámci okresního výboru.
V roce 1971 sbor zasahoval při lesním
podzemním požáru
u Čertova kamene,
který vznikl od jiskry
lokomotivy.

Hasičská zbrojnice po přestavbě

28. dubna 1973 došlo
k dalšímu lesnímu
požáru u Nozarova
mostu, který vznikl
od jiskry lokomotivy.
15. září vznikl lesní požár u Černého
rybníka v rozsahu
1 ha.

1. dubna 1951 byl ve volbách za předsedu místní hasičské jednoty zvolen František Pitipáč, pokladníkem a matrikářem Prokop Bílek, ostatní funkce zůstaly
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V rámci akce Z v roce 1974 bylo na přestavbě hasičské zbrojnice odpracováno
2 840 hodin, vzniklá hodnota představovala 13 100 Kč.

1974 rozšíření požární zbrojnice

V roce 1976 se sbor zúčastnil okrskové soutěže konané v Babylonu, kde se
umístil na prvním místě a postoupil do okresní soutěže, která se konala v Bukovci, kde obsadil osmé místo z dvaceti družstev. Mimo nácviky na soutěž se
vyjelo k třinácti lesním požárům, které vznikly od jisker lokomotiv.
Po osmileté přestávce je panem Zrnem opět založeno družstvo mladých požárníků v počtu 11 členů. První schůzka mladých požárníků proběhla 11. května 1978. Družstvo se každoročně účastnilo hry Plamen, kde se zpravidla umisťovalo na předních místech.
Kromě hry Plamen
se požárníci účastnili
také Mezinárodního
dne dětí nebo brigády
na zvelebení obce. Vedoucí s nimi pořádali
tábory, hráli hry, chodili na výlety a podnikali lyžařské závody.
Oblíbené byly akce
ukončené opékáním
špekáčků v lomu u Šumavanky. Požárníci se učili vázat uzly, seznamovali se s technikou, nacvičovali
útoky, v létě konali hlídky kolem železniční trati. Vysazovali se stromky podél
stezky na Hadrovec, odevzdával se papír a železo.
Mladí požárníci (zdroj: soukromý
archiv SDH Babylon)

Přestavba požární zbrojnice

V roce 1979 získalo devět členů odznak Vzorný požárník III. stupně. Zároveň
v tomto roce dochází ke změně v soutěžích, kde se přechází na požární sport.
V dubnu 1980 došlo k požáru v hotelu Čerchov1. Hasičský sbor Babylon provedl u požáru dopravu vody do CAS 25 v délce 280 m.
V roce 1982 se uskutečnily zkoušky pro získání odznaku III. a II. stupně Vzorného požárníka. Odznak VP III. stupně získalo deset členů a II. stupně čtyři
členové sboru. Pro nevyhovující technický stav byla zrušena PRAGA RN.
V roce 1983 člen SDH Babylon získává odznak Vzorný požárník I. stupně.
1
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Dnes hotel Bohmann.
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V roce 1986 odstoupil referent mládeže Jaroslav Gureň
st. pro nezájem dětí, sboru
bylo přiděleno požární vozidlo Škoda 1203.

Sázení stromků podél rekreačního
chodníku (cyklostezka)

V roce 1993 se SDH zúčastnil námětového cvičení v objektu Krásnohorská
v České Kubici a v hotelu
Belveder v Babylonu.
V roce 1994 se oddíl účastnil námětového cvičení v České Kubici a ze všech zúčastněných se pochlubil
nejlepším časem.
V roce 1995 si SDH od obce pronajal rybník pro chov ryb, aby si přivydělal na
svou činnost. Městský úřad Domažlice doporučil pro chov v rybníku nasadit
300 ks kaprů, 250 ks pstruhů a 20 ks amurů.
12. ledna 1996 došlo k požáru rodinného domu čp. 48, ve kterém hořelo podkroví. Požár vznikl od narušeného komínového tělesa.

30. března 1996 se konala ustavující schůze okrsku č. 2 v Újezdě. Po dlouhé
diskuzi jednotlivých zástupů SDH byl ustanoven okrsek č. 2, který tvoří SDH
Domažlice, Draženov, Luženice, Havlovice, Petrovice, Újezd, Babylon, Česká
Kubice, Spálenec a Folmava. 2. února došlo k požáru lokotraktoru 400 m od
železniční zastávky směrem na Domažlice.
1. října 1999 došlo k požáru prodejního stánku u Chrta.

Z novější historie
SDH dále organizoval nebo se podílel na kulturních akcích (stavění májky,
Den dětí, Babylonské léto, Zamykání a Odemykání České studánky). Největší
pořádanou akcí byla oslava 80 let od založení SDH Babylon, během níž byl
vysvěcen nový slavnostní prapor. Prapor byl zakoupen z peněz ze sbírky a daru
obce. V květnu 2010 se sbor zúčastnil I. kola soutěže v požárním sportu v České Kubici. Sbor pomáhal v zimním období strhávat sníh a led z budovy mateřské školy a obecního úřadu.
V letech 2011–2013 se sbor účastnil a organizoval různé kulturní a sportovní
akce (Zamykání a Odemykání České studánky, stavění májky, Den dětí, cyklistický závod Babylonská šlapka, Babylonské léto, Šnajberské slavnosti).
V roce 2014 se sbor zúčastnil dvou zásahů. První výjezd byl vyhlášen 6. srpna ve 21:20. JPO vyjela k zásahu ve 21:25, zásah byl ale zrušen kvůli malému
rozsahu požáru. Jednalo se o hořící odpadkový koš na Hadrovci. Zásahu se
zúčastnilo 8 členů. Další výjezd byl hlášen 11. listopadu v 16 hod. JPO vyjela
v 16:10, jednalo se o požár obytných buněk na Hadrovci. Zásahu se zúčastnili 4 členové, posléze bylo zjištěno, že se jedná o námětové cvičení. Zásah byl
ukončen v 21:30.
V roce 2015 se SDH kromě tradičních akcí nově ujal organizace lampiónového
průvodu. 19. července ve 22:30 se jednotka požární ochrany zúčastnila výjezdu
do lokality Sokolovy vyhlídky, kde došlo k lesnímu požáru menšího rozsahu.
Zásahu se zúčastnilo 9 členů a byl ukončen v 1 hod.

Zakládající členové SDH, 52 let od založení, fotografie z 1982
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V roce 2016 se SDH podílelo na organizaci dvou nových akcí - dětského maškarního plesu a výlovu místního rybníčku, v němž byl zároveň opraven čap
a výpust. Místo Babylonského léta byla nově uspořádána akce Léto Babylon,
během které sbor pomáhal. Svou pomocnou ruku hasiči přidali také u akce
Zpívání u stromečku, Mikuláše pro děti a zorganizovali výšlap na Sokolovu
vyhlídku a na Čerchov. Během roku vyvezli železný šrot a elektroodpad. Vyro-

51

bili lavičky pro prostranství u fotbalového hřiště a u autokempu. 9. listopadu
proběhl zásah Jednotky požární obrany, během kterého 6 členů likvidovalo
požár dřevěné štěpky na Hadrovci.
V roce 2017 SDH pokračovalo v organizování kulturních akcí a v tomto roce
poprvé uspořádalo rybářské závody. Na podzim SDH uspořádalo také výstup
na Čerchov.
V roce 2018 zorganizoval sbor kromě tradičních akcí také vycházku na Salku
a zúčastnil se slavnostního křtu lípy svobody a následného průvodu k pomníku padlých a Rašínovu kameni. Jednotka se ve složení Martin Stauber, Pavel
Felix, Jiří Pejsar, Pavel Bambásek, Zbyněk Gureň, Josef Kodera a Radek Halada
zúčastnila soutěže v požárním sportu na hřišti v České Kubici a umístila se na
prvním místě. SDH se také zúčastnil oslav 140 let od založení SDH Folmava
a SDH Újezd. Na úseku represe se SDH zúčastnil zásahu 2. září u automobilové nehody u bývalého hotelu Bedrníček a 25. listopadu u automobilové nehody
u chatové osady DTJ. V tomto roce se SDH podílel na organizaci nebo samostatně zorganizoval celkem 11 akcí (dětský maškarní ples, kácení stromů kvůli
výstavbě nové MŠ, čištění obecního rybníčku, stavění májky, 10. výročí od
rozhýbání Čertova kamene, Pirátský dětský den, Léto Babylon, Lampionový
průvod, Zpívání u stromečku, Mikuláš a Silvestrovský výšlap na Sokolovu
vyhlídku). 18. května se jednotka zúčastnila soutěže v požárním sportu ve
Žďánově, kde se ve složení Pavel Mach, Pavel Felix, Petr Duchek, Vlastimil
Zikmund, Zbyněk Gureň, Josef Kodera a Vlastimil Zrno umístila na 4. místě.

Činnost
Oblast prevence byla dříve v činnosti SDH řazena na první místo. V měsíci březnu se převážně prováděly požární kontroly a na podzim dohlídky
v objektech, kde byly zjištěny požární závady. Požární kontroly se prováděly
v obytných domácnostech, objektech sloužících k rekreačním účelům, chatách
a drobných provozovnách. Počet závad se postupně snižoval. Mimo požárních
kontrol se prováděly relace v rozhlase, besedy s občany s praktickou ukázkou
hašení malých požárů pomocí jednotlivých hasebních prostředků. V oblasti
represe si členové zásahové jednotky mohli v praxi vyzkoušet teorii, kterou
získávali odbornou přípravou. Od roku 1975 se odborná příprava prováděla
formou výcvikového roku. Koncem roku se vždy ověřovaly znalosti formou
testu. Prováděla se místní i okrsková námětová cvičení, kde se cvičila dálková
doprava vody ze stroje do stroje na vyznačené objekty podle zpracovaného

52

námětu. Další činností na tomto úseku byly soutěže pořádané v rámci okrsku.
Vítězné družstvo postupovalo do okresního kola. V letech 1985–1990 soutěžilo též družstvo žen, které se na okresní soutěži ve Kdyni umístilo na 3. místě.
Po novém uspořádání okrsku č. 2 se úroveň okrskových soutěží zlepšila.
20. května 2000 se sbor zúčastnil dálkové dopravy vody ze stroje do stroje
z domažlického náměstí do bavorského Furth im Waldu.
V oblasti kulturní činnosti sbor každoročně pořádal tradiční hasičský ples.
V roce 1981 byla v sále taková zima, že se plesu přezdívalo „eskymácký,“ kapela musela hrát v kabátech a většina účastníků seděla v jídelně. Dále se organizovaly zájezdy pro členy i občany, vánoční turnaje ve stolním tenisu, turnaje
v kuželkách a minigolfu, pochody rodičů s dětmi a závody na lyžích. Chodilo
se také přát hasičům k jejich kulatinám. V současné době SDH již nepořádá
hasičský ples, ale pořádá nebo se podílí na organizaci většiny kulturních akcí
v obci.

Počet členů SDH:
1930

31 členů

1945

45 členů

1995

32 členů

1996

34 členů

1997

33 členů

1998

33 členů

1999

37 členů

2021

41 členů
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Starostové/předsedové: Jiří Aulík, Veit, František Pitipáč, Prokop Bílek, Jakub
Jíša, Jaroslav Malík, Miroslav Drozda, Václav Lang, Josef Bahník, Zbyněk Gureň
Jednatelé: Jan Svačina, Jan Šťastný, Jaroslav Malík, Václav Lang, Miroslav Zapletal, Dagmar Langová, Miroslav Drozda, Tomáš Bahník, Josef Kodera
Pokladníci/hospodáři: Matouš Svoboda, Josef Černý ml., Jiří Duchek, Karel
Polák, Miroslav Drozda, Alena Hrubá, Lucie Bradová
Velitelé a jejich náměstci/zástupci: František Pitipáč, Josef Škarban, Jan Šťastný, Josef Svoboda, Josef Černý ml., Miroslav Černý, Jaroslav Gureň, Jakub Jíša,
Antonín Dufek, Josef Bahník, Karel Izák, Jaroslav Jiřík, Martin Stauber, Tomáš
Svačina
Kronikářka: Zdeňka Stauberová

Stavění májky 2019 (zdroj: soukromý archiv Lucie Bradové)

Starostové obce Babylon
Josef Beroušek
Byl starostou obce v letech 1923–
1931.

František Pitipáč
Byl italským legionářem z 1. světové války a starostou byl zvolen ve volbách v roce 1931. Měl
největší hospodářství v Babylonu
s 10 ha půdy. Jeho potomci se
museli vzdát svého hospodářství
ve prospěch JZD Babylon, které
bylo stejně po několika letech zrušeno kvůli nízkým výnosům.

Karl Singer

Josef Beroušek

Učitel ze Všerub byl starostou od 24. listopadu 1938. Byl to sudetský Němec
a uměl česky. Obecní úřad přestěhoval do domu Matěje Veitha, vrchního
strážmistra z Kolince. Koncem února 1939 byl odvolán k vojsku a údajně padl
v Rusku.

Antonín Staněk
Číšník z hotelu Belveder se stal starostou 1. března 1939. Jeho manželka byla
dcerou hoteliéra Benzla. Koncem června 1939 byl povolán k vojsku.

Max Kowarna
Původně pracoval jako zaměstnanec konzumního družstva na Folmavě. Usadil se v domě čp. 22, kde si otevřel obchod a také v něm úřadoval. Později
z důvodu přibývající agendy přestěhoval úřad do domu paní Kalabisové čp. 58.
Byl příslušníkem SA. Na lidi křičel, nadával a vyhrožoval jim, místní se ho báli.
Nechal rozbořit Husův pomník. 1. července 1940 zřídil v domě čp. 5 obecní
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vězení. Slídil po cestách a zavíral pak do vězení místní, které přistihl, že opouštějí Německo, kam byli nasazeni do práce. Pronásledoval i ty, kteří si mimo
příděl koupili někde trochu mléka nebo něčeho jiného, věci pak zabavoval
nebo na místě rozbíjel. Jeho zásluhou byl zrušen tzv. „loch,“ zchátralá dřevěná
chaloupka částečně zapuštěná ve vršku u kapličky. Anna Kohelová, která v ní
bydlela, dostala místnost v chalupě čp. 19. Výstižně ho popisuje následující
příhoda: Jednou se rozběhl za dělníky z Chodova, kteří se vraceli domů a zpívali si česky, což jim zakazoval. Vzešla z toho bitka v Kowarnův neprospěch,
která měla dohru u soudu. Dělníci se nakonec uhájili tím, že v Německu jsou
často vyzýváni, aby zpívali české melodie. Na jaře 1944 byl Kowarna povolán
k vojsku.

Jan Šťastný

R. Herdegen

Jan Steinbach

Lesmistr z Trhanova byl pověřen vedením Babylonu, kam docházel tři odpoledne v týdnu.

Byl předsedou MNV mezi lety 1964–1971. Za jeho působení začala výstavba
současné pošty a bytových domů, které byly původně postaveny pro zaměstnance místních rekreačních zařízení. Vybavil také místní školu.

Max Turn
Původně ředitel střední školy „Hitlerjungend“ v České Kubici a v hotelu Praha. Patřil mezi slušné Němce.
S politikou nesouhlasil a upozorňoval občany na nebezpečné
příslušníky SS. V polovině dubna
ujel se školou do Německa.

Josef Mates
Vedl obec jen krátce po válce.

Jan Královec
Byl předsedou MNV od roku
1945 až do roku 1954. Tehdejší
obecní úřad sídlil v jeho domě
v čp. 2, kde na jeho úřadování
mají dodnes památku v podobě
části zařízení, ze kterého se ovládal obecní rozhlas.
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Jan Královec

Byl předsedou MNV od roku 1954 do roku 1960. Nechal opravit místní komunikace, z nichž některé byly vyasfaltovány, byla položena také kanalizace
a před penzionem Magda byl vybudován most.

Josef Šanda
Stal se předsedou MNV v roce 1960. Nechal opravit další místní komunikace
a v době jeho vedení se v obci také určilo místo pro výstavbu 24 chat připojených k Interhotelu Praha.

Miloš Hána
Ing. Alois Šoulák
Ing. Alois Šoulák se stal předsedou MNV v roce 1971. Zároveň
byl ředitelem Státního statku v Domažlicích. Pocházel z Vysočiny
a na Babylon se přiženil do rodiny
Královců, kterým patřil jeden ze tří
původních statků v obci. Jeho manželka Božena byla babylonskou
rodačkou. Ing. Šoulák zemřel na
podzim roku 2020 a v létě 2021 mu
byl odhalen pomník u cyklostezky.
Ing. Šoulák byl výraznou osobností
Babylonu. Vybudoval první mateřskou školu, která byla otevřena
v roce 1973, a když se v roce 2020
stavěla nová, dělal si legraci, aby ho
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pozvali na pohřeb, až se bude bourat ta původní. Zasloužil se o rekonstrukci
budovy obecního úřadu, kde tehdy byla škola. Vybudoval spojovací krček mezi
školou a mateřskou školkou, kde bylo také nové sociální zařízení. V rámci akce
Z postavil tzv. areál zdraví s hřištěm a saunou, za kterou byl tehdy pokárán,
protože nebyla řádně povolena. Za jeho éry se také přestavěla hasičská zbrojnice a vybudovala kanalizace, sociální zařízení na koupališti, opravil a rozšířil se
obecní rybníček. Jako ojedinělou stavbu v republice vybudoval tzv. rekreační
chodník – dnešní cyklostezku z Babylonu na Hadrovec, které se podle něj dodnes říká Šoulačka.

František kumpera
Byl prvním starostou Babylonu po revoluci, kdy se Babylon znovu osamostatnil. Jeho manželka Iva Kumperová vedla babylonskou kroniku. Bydleli v domě
čp. 61.

Miroslav Pazdera
1.

Co pro Vás znamená Babylon? 1

2.

Jak dlouho bydlíte v Babylonu, jak jste se na Babylon dostal?

Babylon je moje rodná obec, ve které žiji od svého narození, to je od roku 1957.
Jelikož je s obcí Babylon spojen celý můj dosavadní život, je zřejmé, že mám k Babylonu silné citové pouto. Mezi starousedlíky dodnes jsou i lidé, se kterými jsem
nějakou formou příbuzný.
3.

Jaké práce, kterou jste pro obec udělal/zařídil, si nejvíce vážíte?

Jestliže se 3. bod vztahuje k úřadu starosty, který jsem dlouhou dobu zastával,
tak mám v povědomí asi tři hlavní věci. Na počátku mého působení v úřadu
starosty bylo hlavním problémem odstranění stavební uzávěry pro obec Babylon.
Důvodem byla neexistence čističky odpadních vod. Obec neměla dost prostředků
stavbu realizovat a bez dotace nebylo možno čističku postavit. Toto se podařilo ke
konci mého prvního volebního období vyřešit díky úspěchu žádosti obce o dotaci.
V průběhu dalších let bylo občany s povděkem kvitováno založení a vybudování „dětského hřiště s parkem“ v lokalitě za hasičskou zbrojnicí, které bylo mým
návrhem a zastupitelstvo tento návrh podpořilo. Díky mé osobní iniciativě má
obec Babylon svůj vlastní znak a prapor. Poslední a nejtěžší úkol je obchvat obce
Babylon na silnici I/26. Když jsem končil své angažmá v komunální politice,
1
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navštívil jsem bývalého
ministra dopravy Dana
Ťoka s oponenturou
k
závěrům
MDS
k výstavbě tohoto
obchvatu a podařilo
se mi stanovisko obchvat nestavět změnit
na stanovisko zařadit
obchvat obce Babylon
do akcí, které se budou
realizovat. Myslím, že
dnes už se čeká na termín zahájení stavby.

Miroslav Pazdera (vpravo) s tehdejším ministrem dopravy s Janem Stránským při diskuzi o obchvatu Babylonu

4.

Spatřujete budoucnost Babylonu jako rekreačního místa?

5.

Co byste vzkázal dalším generacím Babylonu?

Bod 4 a 5 spojím do jednoho vyjádření. Obec Babylon nemá lepší budoucnost,
než zachovat a rozvinout potencionál rekreační lokality. Našim cílem bylo získání názvu území jako „klimatických lázní.“ K tomu je zapotřebí, aby obec vedlo
vedení, které „uvidí dál než za věž kostela“, a takové bych obci Babylon a občanům přál.

Miroslav Janiurek
1.

Co pro Vás znamená Babylon?

V období studií velmi příjemné prožití letních prázdnin ve společnosti přátel, které spojovaly společné zájmy – především sport.
V současné době realizace a splnění přání – žití v příjemném prostředí ve vlastním rodinném domě se zahradou, obklopen přírodou a prostředí, na které mě
vážou příjemné vzpomínky.
2.

Jak dlouho bydlíte v Babylonu, jak jste se na Babylon dostal?

Babylon znám od roku 1961, kdy jsme se přistěhovali do Domažlic. V roce 1977
jsem si podal žádost o přidělení pozemku na výstavbu rodinného domu v katastru
Domažlic – v té době Babylon spadal pod Domažlice. V roce 1989 jsme začali
svépomocí stavět dům v Babylonu.

Zodpovězeno současně s otázkou č. 2.
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3.

Jaké práce, kterou jste pro obec udělal/zařídil, si nejvíce vážíte?

Zajistil jsem vybavení sportovního zařízení – konstrukce a desky na basketbal,
doplnění tělovýchovného zařízení do tělocvičny, doplnění kancelářského nábytku
do klubovny SDH.
V období 2002–2010 práce v zastupitelstvu obce (2002–2006 jako starosta).
Od roku 2003 vánoční osvětlení obce a zpívání u stromečku.
Nové vozidlo Avia pro SDH Babylon.
Go multikára, která je používaná dodnes.
Rekonstrukce komunikace a kanalizace od vlakové zastávky k Drlíkovi.
Odstranění náletů a vyčištění příkopů Šoulákovy stezky.
Nezdařil se záměr vybudování obecního vodovodu a příprava plynofikace, veřejná kanalizace pro výstavbu rodinných domů za Belvederem (stavební povolení
bylo zajištěno).
Nedořešená výstavba kanalizační přípojky a její financování pro rodinné bydlení
a podnikání.

Zleva Simona Schlägelová, Marcela Pitipáčová, Ivan Zavadil,
Pavel Bambásek, Zbyněk Gureň, Michal Hrdlička

Ano, spatřuji, při citlivém využití velmi krásného prostředí a přírody, vhodného
pro turistiku a rekreaci (to však souvisí s doplněním a vybudováním zařízení
a zázemím – služby, servis apod.).

Před třiceti lety jsme zde s manželem svépomocí vybudovali rodinný dům. Bylo
pro mě obtížné přestěhovat se z města na vesnici. Časem jsem však ocenila, že
žijeme v blízkosti rybníka a lesa, což vyvažovalo fakt, že děti musíte všude vozit
autem. Do školy, na kroužky, za kamarády. Jak plynul čas, tak se moje vazba
k Babylonu prohlubovala. Dnes bych určitě neměnila.

5.

3.

4.

Spatřujete budoucnost Babylonu jako rekreačního místa?

Co byste vzkázal dalším generacím Babylonu?

Aby si vážili prostředí, ve kterém mají možnost žít, aby se spolupodíleli na zlepšování podmínek (čistota, pořádek, nebýt lhostejní k prostředí, předkládali podněty
ke zlepšení).

Simona Schlägelová
1.

Co pro Vás znamená Babylon?

Domov, místo, kde vyrostly mé děti, místo, kde trávíte čas s těmi nejbližšími,
místo, kde se setkáváte s přáteli a známými.
2.
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Jak dlouho bydlíte v Babylonu, jak jste se na Babylon dostala?

Jaké práce, kterou jste pro obec udělala/zařídila, si nejvíce vážíte?

Nebylo jednoduché pokračovat v práci předchozího zastupitelstva a přitom chodit do zaměstnání. Bylo nutné zrealizovat a dokončit připravované projekty, jako
například kanalizace a komunikace v lokalitě za poštou, kde již začaly vyrůstat
nové rodinné domky.
Zastávám názor, že starostové menších obcí by měli pro své funkce být uvolněni.
Pokud chcete vše dělat naplno, je k tomu důležitý především čas.
4.

Spatřujete budoucnost Babylonu jako rekreačního místa?

Zajisté. Babylon leží v Českém lese v oblasti s bohatou historií. Je zde přírodní
koupaliště, hotely, restaurace, sportoviště, cyklostezky, turistické stezky a mnoho
možností navštívit zajímavá a významná místa.
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Obec vlastní autokemp, do kterého se rozhodla investovat a s pomocí dotací ho
chce zmodernizovat.

Přírodní zajímavosti a památky

Určitě stojí za zmínku blízkost hraničního přechodu do Německa.

Bystřice a rybniční soustava

5.

Co byste vzkázala dalším generacím Babylonu?

Chraňte a rozvíjejte toto malebné místo. Je tu vše, co člověk potřebuje k životu:
voda, vzduch a klid. To ostatní už záleží jenom na Vás :).

Pavel Bambásek
1.

Co pro Vás znamená Babylon?

Jedním slovem domov. Toto jediné slovo vystihuje to, o čem by mohlo být popsáno
mnoho stran, a proto Babylon = Domov.
2.

Jak dlouho bydlíte v Babylonu, jak jste se na Babylon dostal?

Asi 36 let trvale, ale pobýval jsem zde od narození u prarodičů, moje maminka
je babylonskou rodačkou.
3.

Jaké práce, kterou jste pro obec udělal/zařídil, si nejvíce vážíte?

Vážím si všeho, co se povedlo, ať se jedná o dobrou věc nebo velkou stavbu. Každá
i malá věc je jako dílek ze skládanky a čím více máme těchto jednotlivých dílů,
tím víc se naše okolí mění k lepšímu, z čehož mám upřímnou radost.
4.

Spatřujete budoucnost Babylonu jako rekreačního místa?

Babylon byl, je a doufám, že i nadále bude vyhledávaným místem pro odpočinek
a rekreaci.
5.

Co byste vzkázal dalším generacím Babylonu?

Babylon mimo jiné proslavila voda a také
kvůli vodě je známý i současným generacím jako místo pro letní radovánky
u vody. Původně ale vodstvo vypadalo
v Babylonu úplně jinak.
Do Babylonu vtéká voda z čerchovských
lesů a hvozdů. I dnes můžete ve vodách
najít raky nebo škeble, líbí se tu také bobrům.
V roce 1571 tehdejší císař Maxmilián II.
povolil stavbu vodního kanálu, který
měl pro město Domažlice zajistit zdroj
vody. Legenda říká, že náhon vykopali
Akvadukt přes železnici
dva muži, kteří byli odsouzeni k trestu
smrti, ale za stavbu náhonu jim měl být
trest odpuštěn. Po dokončení stavby však oba zemřeli. Tak vznikla unikátní
technická památka, která se svými 16 km přiváděla vodu do města a sloužila
k pohonu mlýnů, manufaktur a jako zásoba vody pro pivovary, brusírny, koželužny, pily a barvírny. Dále sloužila jako
zdroj vody v obranných valech města pro
hašení požárů.
Náhon Teplé Bystřice byl v minulosti také
důvodem soudního sporu mezi městem
Domažlice a obcí Folmava, protože odváděl vodu do Domažlic a na Folmavě pak
měli mlynáři o vodu nouzi. Náhon se klikatí podél železnice, kde můžeme najít několik propustků a viaduktů. Jeden z nich
byl v roce 2020 navržen k prohlášení za
historickou památku.

Aby byli na svoji obec hrdí. Babylon je jedinečné místo, ale musíme ho stále opečovávat a starat se o něj, stejně tak jako o všechno, na čem nám v životě záleží.

Náhon Teplé Bystřice
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Výjimečný je také akvadukt z roku 1860,
který převádí vodu nad železnicí. Původní
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akvadukt se 32 m byl uzavřen a v roce 1984 stržen kvůli plánované elektrifikaci
železniční sítě, která ale do dnešních dní neproběhla. Dalším důvodem mohlo
být to, že v zimě bylo nutné akvadukt prosekávat, protože zamrzal a voda tak
vtékala do železniční trati. 22. září 2012 byl akvadukt obnoven.

Babylon, historická fotografie (zdroj: MCH Domažlice)

Dnes má náhon už pouze 8 km. Voda z něj vtéká do Zubřiny, která dále teče do
Domažlic. Přestože největší slávu již náhon zažil, je potřeba tuto výjimečnou
památku zdůraznit a bojovat o zachování její hodnoty.
Na modré turisticKoupaliště, historická fotografie (zdroj: MCH Dom.)
ké značce směrem
na Českou Kubici si
můžete prohlédnout
rozvodí Bystřice. Její
druhá část protéká
pod
hájenkou.
V
úseku
pod
Čertovým kamenem
je dnes oblíbeným
stanovištěm bobra,
který zde postavil několik hrází a zaplavil tak údolí. Bystřice dále vtéká do Babylonského rybníka.
Babylon, molo r. 1959
(zdroj: MCH Domažlice)
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Někdo se možná pozastaví nad tím, že Babylonský rybník má dvě hráze. Hráz
lemovaná vzrostlou dubovou alejí, kudy vede silnice směrem na Pasečnici,
v minulosti zadržovala vodu z Horního Pařezovského rybníka. Na jeho místě
se dnes nachází biokoridor s lávkou přes
Bystřici. Na Bystřici
tedy původně ležely
rybníky tři. Horní Pařezovský rybník měl
plochu cca 17 ha a byl
založen asi v 15. století. Babylonský (neboli
také Dolní Pařezovský) rybník s písčitým dnem má rozlohu
12 ha. V roce 2010 byl
odbahněn, opravena
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Babylon štětcem významného regionálního malíře Jana Trefného
(zdroj: MCH Domažlice)

byla také hráz, na které vznikla nová asfaltová komunikace, byl vybudován
nový požerák a dva výustní objekty. Majitelem rybníka je město Domažlice,
o rybník se starají Domažlické městské lesy. Na jaře bývá rybník pravidelně
vypouštěn z důvodu výlovu ryb. Protože rybník je určen především k rekreaci,
chov ryb a používání hnojiv je zde omezeno. Dalším rybníkem na Bystřici je
Černý rybník s rozlohou 8,9 ha. Je chovný a také ho obývá bobr.
Malý babylonský rybník

Rybniční soustavu údajně
v roce 1671 vyměnil Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu za Chodský hrad.
Na bystřickou soustavu rybníků navazují také rybníky na
Pile a Hadrovci.

Babylon očima významného regionálního umělce Jana Paroubka
(zdroj: MCH Domažlice)

Přímo v obci Babylon je ještě jeden menší rybník, který
však není napájen Bystřicí. Byl
vybudován mnohem později
a říká se mu návesní, obecní či malý babylonský rybníček. S rozlohou 0,4 ha
sloužil také jako zdroj vody pro hašení požárů. Je v něm velmi čistá voda, jeho
přítok totiž není nijak znečištěn.

Dubová alej
Alej s třiatřiceti stromy se rozprostírá
na hrázi bývalého Horního Pařezovského rybníka. Uprostřed aleje se nachází
Husův pomník. Jedná se o jedinečnou
poslední alej, která je v obci zachovaná,
a proto byla péče o stromy svěřena odbornému arboristovi. Alej se nachází poblíž biokoridoru a její stáří se odhaduje
na více než 110 let. Stromy v aleji mají
výšku kolem 26 m, některé stromy mají
průměr koruny až 25 m s obvodem kmene až 3,64 m.
Dubová alej
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Rašínův kámen (zdroj: soukromý
archiv Martiny Sikorské Angelovové)

Rašínův kámen

Čertův kámen

Na modré turistické značce nedaleko
vlakové zastávky Česká Kubice najdete v lese stolovitý kámen, který je
věnován prvnímu ministrovi financí Československé republiky. Píše se
na něm: „Za práci pro vlast se neplatí.“ V dnešní době bohužel jen těžko představitelné, ale docela přesně
vystihující jeho osobu.

Jihovýchodně od návsi, na Čertově naučné stezce, pod náhonem Teplé Bystřice leží viklan Čertův kámen. Je 4 m dlouhý a 1,5 m vysoký. Váží kolem 40 tun.
Kámen bochníkovitého tvaru vznikl zvětráváním a erozí žuly.

Alois Rašín (1867–1923) rád navštěvoval Českou Kubici, kde pravidelně trávil
dovolenou, a na tomto místě, které bylo dříve otevřené a obklopené trávou,
se svou rodinou často odpočíval. V periodiku Posel od Čerchova z roku 1933
se dozvídáme detaily ze slavnostního otevření: „6. srpna 1933 za hojné účasti
letních hostů i místních spolků a zástupců města Domažlic odevzdal Lázeňský
a Cizinecký spolek a odbor Národní jednoty Pošumavské v České Kubici vkusně
upravený balvan s pozlaceným nápisem Za práci pro vlast se neplatí.“ Stalo se
tak při 10letém výročí smrti tohoto státníka.

Sokolova vyhlídka

Každou půlnoc prý černý na kameni mlel, všechno drnčilo a rachotilo. Čert
někdy kámen i zdvihl a volal: „Rozpíčku, zdvihej, na hříšné duše číhej!“ Když

Sokolova vyhlídka - pamětní

Je pojmenována podle geologa Prof. PhDr.
deska
Rudolfa Sokola, který má na tomto místě
pamětní desku. Najdete ji na Čertově naučné stezce. V místě se nachází křemenný
val, který tvoří strmou skalní stěnu. Bohužel vyhlídka zde už žádná není a vzhledem
k vzrostlým stromům je třeba se pořádně
rozhlédnout, abyste zjistili, že doopravdy
stojíte na skalní stěně. Protože v lesích probíhá kůrovcová kalamita, je část lesa nad
Sokolovou vyhlídkou vytěžena a v tomto
místě je skalní stěna více zřejmá. Zároveň
zde je alespoň malý výhled na protilehlou
linii lesa mezi Starou Hutí a Českou Kubicí.
Pohled na Javor nebo Ostrý ale odsud nečekejte.
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Protože viklany těchto rozměrů nejsou v naší krajině zcela běžné, již od pradávna kámen svým vzhledem poutal pozornost a vyprávělo se o něm v širokém okolí. Lidé mu říkali Čertův kámen, Čertův mlýn nebo prostě viklan. Čertův mlýn se mu říkalo proto, že prý tam čert dříve mlel obilí. Někteří vyprávěli,
že čert sem kdysi postavil kámen, aby si na něm po práci odpočinul. Na vrchní
straně kamene jsou prohloubeniny a místní v nich viděli otisky těla, jako by
tam někdo seděl, jedna prohloubenina měla být kopyto. Další povídali, že kamenný mlýn postavil sám rohatý. Nesl ho prý v pradávných dobách odkudsi
na hřbetě. Nad Černým rybníkem se mu balvan svezl a žbluňkl do vody. Prašivci nezbylo než ho vytáhnout a postavit v lese. Babylonská chasa se jednou
smluvila a horní kámen skutálela do rybníka. Ráno byl na svém místě! Čert ho
vylovil a těžce přitom vzdychal: „Rozpíčku, chlebíčku, pomáhej mi nahoru!“

Čertův kámen 2019
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se Babylonští nemohli čerta ani pekelného nočního rámusu po dobrém zbavit,
poprosili kameníka, aby do balvanu vytesal křížky. Od té doby se mlýn údajně
přestal točit a v lese byl pokoj. V České Kubici se zase vyprávělo, že babylonští
kameníci chtěli celý kámen rozbít. Nedokázali to, ztupili všechna dláta. Nakonec jen vyryli do kamene dva čerty a nápis Čertův kámen.
Jindřich Jindřich ve své knize Chodsko o Čertově kameni napsal:
Čmechtovo kamen: Na nálom Chodsku sú lezls znamenaný kameny. Vujednomytakuvýmkamenu vám neco povím. Dy se de pješinú lesem z Bablouna do Kubjici, huvjidí se hyn po pravý straně staryjvelkyj kamen. Lidi mu šeckoříkaji:
„Čmechtovo kamen.“ Je to žulovyj kamen; hořijší je přes 4 m dlúhyj, 3 a ½ m
širokyj, 1 m vysokyj. Sú to vlastně dva velký balvany na sobje. Vypadá to jako
velká houba. Na horyjším kamenu je vjidítčlápota-vod kopyta-ha vytlačený
čmechtovo tělo. Pryj vod toho, že na ňomčmercht přespával. Kamenu se teký říká
„Čmerchtovomlyjn“ ha to protoproč-protože pryjtám percht myjlvobjilí. Pryj to
v noci ve vůkolku drnčívalo ha byjváltámvelkyj hmot. Ha vono se támvoprauduhasimlyjlo. Horyjší kamen se dal dřívycvotáčit na čapu; je íčko eště enom jako
položenyj na spodním. Ten kamen menujúteký „Mjiklan,“ protože se horyjší kamen mjiklál. Čmerchtpryjvo půlnoci zvíhá „Čmechtovo kamen“ ha přitom je slyšít volání: „Rozpíčku, zvíhyj, na říšný duše číhyj!“, haž se to vochláchá po celým
vůkolku. Blízko je „Černyjrymík,“ kury ten černyj za dávnyjch časů přenes vodněkaminad „Čmerchtovo kamen.“ Pád
mu do toho rymíka ha čmechrt ho mušílsebát ha na řibetuvodšmyjknúthaž
k Babylounu. Poudá se teký, že jednú
se bablouncká chasa smluvila ha skotalíla kamen bedle do rymíka. Hale
druhyj den ráno kamen bul zas tám
nahoře; nemohli se ho zbavjit. Poprosíli kameníka, ten vytesál do kamenu tři
křižky. Vod tich čas se kamen přestál
točit - ha bul pokoj!
Jak se kámen dříve hýbal?
Horní kámen leží na čepu, díky němuž bylo v minulosti možné s kamenem pohybovat. V 60. letech 19. století se ale nad Čertovým kamenem
stavěla železniční dráha a italští děl-
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Znovuusazování Čertova kamene
2008

níci, kteří na staveništi
Znovuusazování Čertova
pracovali, kámen rozkamene 5. 9. 2020
houpali tak, že vypadl
z čepu a až do roku
2009 s ním nikdo nemohl pohnout. V roce
2008 se z iniciativy
Občanského sdružení
Babylon a Ing. Karla
Sedláka na místo vypravil Ing. Pavel Pavel,
který je známý tím, že
rozpohyboval sochy na Velikonočních ostrovech. Ten se měl pokusit kámen
usadit do původního lože, bohužel však selhala technika, a tak se pokus o navrácení kamene opakoval znovu 18. července 2009. Tehdy se podařilo vrátit
kámen na jeho původní místo a dalo se s ním rukou pohybovat až v rozmezí
17 cm. V roce 2010 odpověděl Ing. Pavel Pavel na otázku novináře z Domažlického deníku, zda je na Babyloně naposledy: „Nikdy neříkej nikdy.“
Není známo, kdo kámen znovu vysadil z jeho osy, ale 5. září 2020 ho v rámci akce
Znovuusazování Čertova kamene Ing. Pavel Pavel společně s babylonskými hasiči a dalšími dobrovolníky znovu usadil do čepu. S usazováním se začalo v 10 hod.
dopoledne a před 15. hod. byl již kámen na správném místě. Děti měly možnost
si na místě vymalovat čerta, za což jim patřila čertovská odměna. Ing. Pavel
Pavel podepsal přihlížejícím desítky pamětních pohlednic s Čertovým kamenem. U akce
se
konala
Parta ze Znovuusazování Čertova
také výstava.
kamene 5. 9. 2020
Následně
se
lidé přesunuli
do
stanu
u fotbalového
hřiště, kde se
promítal film
o Ing. Pavlovi
Pavlovi a film
o předchozím
usazování kamene.
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Smírčí křížový kámen

Smírčí křížový kámen

Kaplička

Když se vydáte lesní cestou za autokempem, narazíte u pole u Šlejfu na smírčí kámen. Původní smírčí kámen zmizel neznámo kam někdy v roce 2006. V roce 2012 ho
obec Újezd nechala na místě obnovit. Na
kameni je reliéf kříže. Podle pověsti zde vlk
zadávil ovčáka v době, kdy v těchto místech
stával dřívější Újezd, který koncem středověku zanikl.

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla vystavena neznámo kdy. Původní kaplička
s krásnou zvoničkou měla otevřenou přední část i boky, jak je zřetelné na starší
fotografii dle stínů trámů. Kdysi se na ní odzvánělo poledne a klekání. Tento
zvyk v době minulého režimu zanikl, ale stále se udržovala tradice oznámit
zvonkem úmrtí místních občanů (a to se po domluvě s pozůstalými dodržuje
dodnes). Místními zvoníky byli p. Kohelová, p. Jahnová, p. Svobodová, dnes
zvoní p. Kodera. Zvonila se tzv. „hodinka“ nepřetržitě 20 minut, dále v den
pohřbu tzv. “hrana.“ Zazvonit nechávali věřící, ale také příbuzní, kteří chtěli oznámit, že jim odešel někdo z blízkých. Za války se na základě příkazu
Němců muselo zvonit každé jejich vítězství na frontě. V době jejich porážky
u Moskvy zemřel shodou okolností jeden místní občan. Podle zvyklosti mu
bylo zazvoněno, ale tehdejší starosta Kowarna si zvonění vyložil jako pohanu
německých vojsk a odřízl ze zvonku provaz a do konce války zakázal zvonění.
To byla jediná doba, kdy se v Babylonu nezvonilo. Kronika popisuje další osud
kapličky v roce 1991: „Koncem roku 1991 zdemoloval při autonehodě stávající
kapličku M. H. (občan slovenské národnosti bydlící v obci přechodně za účelem
jeho dočasného pracovního poměru v Německu). Po jednání na Obecním úřadu
složil dobrovolně 10 000 Kč na její opravu, aby nebyl trestán, protože autonehodu
zavinil v podnapilosti. Po důkladné prohlídce bylo dohodnuto, že se stávají kaplička odstraní a vybuduje se nová. Celkové náklady na znovuvybudování činily

Památky v obci
Křížky
V Babylonu v minulosti stávaly tři křížky. Jeden stál u současného obchodu,
více o něm bohužel nevíme. Druhý s letopočtem 1867 stojí u kapličky. Trojramenný litinový kříž s Kristem, plastikou INRI a Madonou má bohužel prasklou
hlavu žulového soklu. Třetí kříž zdobený kalichem s letopočtem 1879 stojí mezi
dvěma původními dvory. Litinový kříž s Kristem, dvěma sedícími postavami,
plastikou INRI a andělem stojí na žulovém podstavci, byl postaven pravděpodobně v souvislosti s rodinou Černých z domu čp. 3. Současný majitel domu
stále dodržuje starý zvyk a nechává pod svíčkou na křížku drobné mince pro
pocestné.

Kříž u kapličky
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Kříž
„Ve dvorech“

Historická fotografie kapličky
(zdroj: soukromý archiv rodiny
Krotkých)

Kaplička v roce 2021
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Husův pomník – historická fotografie (zdroj: soukromý
archiv Václava Bambáska)

Původní kaplička poničená autonehodou
(zdroj: soukromý archiv Josefa Berouška)

Slavnostní vysvěcení nově zbudované
kaple (zdroj: archiv Josefa Berouška)

nakonec 62 000 Kč. V této částce byla zahrnuta: nová stavba, dlažba, měděná
stříška, stojan pro umístění zvonu, automatické zvonění o poledni a v podvečerních hodinách ovládané z kanceláře Obecního úřadu. Dále ozdobení kované
mříže a úpravy okolí kapličky. 30. října 1992 bylo provedeno slavnostní posvěcení
kapličky za účasti převora Dorničáka a vikáře Kratochvíla a široké veřejnosti.
Na jejím znovuvybudování se během letních a podzimních měsících nejvíce podíleli: Václav Bílek, Josef Vavřík, Oldřich Navrátil, Miroslav Zapletal, pracovník
Obecního úřadu Václav Kotas, členové obecního zastupitelstva: Jiří Steinbach,
Václav Kitzberger, Josef Beroušek, starosta František Kumpera, Věra Tusvaldová
věnovala obrázek, tesaři z Chodova Bohuslav Slunéčko a Alois Velecký zhotovili
konstrukci za honorář menší než symbolický, Josef Stauber se podílel na elektroinstalacích.“
Husův pomník
Původní pomník stál na obecním pozemku mezi národní školou a zahradou
domu čp. 39. Při příležitosti pětistého výročí od upálení Jana Husa ho nechal
vystavět Okrašlovací spolek v Babylonu. Byl na něm vyryt nápis: mistr Jan Hus
(1415–1915). Kolem pomníku stály tři lípy a místo bylo oploceno. Slavnostní
odhalení pomníku mělo proběhnout 11. července 1915, avšak slavnost nebyla
povolena. Přesto však byl pomník ve slavnostní den vyzdoben květinami a večer před slavností byl Babylon ozářen lampionovými světly. Děvčata si na počest oblékla chodské kroje. Dle vyprávění byl pomník během německé okupace
na popud tehdejšího starosty Kowarny rozbořen a odstraněn. Současný Husův
pomník stojí na hrázi Babylonského rybníka.
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Pomník obětem druhé světové války
Několik metrů od kapličky se nachází pomník obětem druhé světové války. Ve
válce padli: Jan Veber, narozen v roce 1893 v Babylonu, padl na ruském bojišti; Jan Kohel, narozen v roce 1889 v Babylonu, zemřel následkem vojenských
útrap v Dobřanech; František Kohel, narozen v roce 1896, padl na ruském bojišti; Jan Škarban, narozen v roce 1884 v Babylonu, bojoval na ruském bojišti, kde byl zajat a přestoupil do československých legií, zemřel v Čeljabinsku;
Antonín Veith, narozen v roce 1894 v Babylonu, bojoval na ruském bojišti,
zemřel neznámo kde a kdy; Jan Kohel, narozen v roce 1891 v Babylonu, padl
na neznámém bojišti; Antonín Forst, narozen v roce 1891 v Babylonu, zemřel
v italském zajetí; Josef Herbrecher, narozen v roce 1883 v Babylonu, zemřel
následkem vojenských útrap na ruském bojišti v domažlické nemocnici; Josef
Melka, narozen v roce 1893, zemřel neznámo kdy na srbském bojišti.

Územní rozvoj obce, rekreační objekty
(hotely, penziony, vily a jiná ubytovací
zařízení)1
Mapa stabilního katastru2 zaznamenala zástavbu Babylonu k roku 1838 soustředěnou do dvou částí situovaných východně od nové císařské (říšské) cesty,
procházející katastrem obce zhruba ve směru sever – jih. Více k severu se nacházel shluk necelé desítky vesměs menších chalup bez rozvinutějšího hospodářského zázemí. Lokalita se k roku 1838 nazývala Pařezov. Stavby byly soustředěné kolem nevelkého návesního prostoru nepravidelné půdorysné stopy, který
se zformoval na křížení několika cest. Zhruba pět staveb bylo možné charakterizovat jako dvojdomky. Vznikly zřejmě až na rozhraní 30. - 40. let 19. století.
Až na nepatrné výjimky byly stavby klasifikovány jako nespalné, v kontextu
tehdejší doby charakterizované jako
požárně
bezpečné3. Větší z tehdy
stojících chalup lze
ztotožnit s dnešním čp. 5 (také tato
stavba vznikla patrně až krátce po roce
1838), mezi další
stavby existující již
ve 30. letech 19. století patřily budovy
čp. 6 a 12 na západě
nebo čp. 9 na jihu.
Západně od jádra vsi
se nacházel jiný nespalný objekt (hostinec). Severně od Pa1
Na textu se podílel památkář Mgr. Karel Foud z Územního odborného pracoviště národního památkového ústavu v Plzni.
2
První známý, a především dostatečně podrobný mapový podklad, umožňující vytvořit
si představu o rozsahu obce v období 1. poloviny 19. století.
3
Např. měly zděné komíny a střešní plášť z tašek nebo dřevěného šindele, nikoliv slaměného došku.
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Pohled od dnešní osady Teplá Bystřice, úplně vlevo
dům čp. 4, za dětmi uprostřed hotel Belveder, okolí do
konce 20. stol. bez zástavby (zdroj: soukromý archiv
Evy Vosecké)

řezova ležela v sousedství císařské silnice myslivna (Babiloner Jägerhaus). Šlo
o soubor dvou nestejně velkých spalných budov. Mezi myslivnou a Pařezovem
se rozprostíral rybník zvaný Pařezovský (Parisauer Teich). Chalupy čp. 5 nebo
12 dnes patří k nejstarším stavbám v obci a i přes novodobé stavební zásahy si
uchovaly původní hmotu či tvary a sklony střech. Obdobně lze hodnotit také
nedaleké stavení č. 108 (dnešní č. ev. 108).
Jižně od pařezovské návsi se nalézala řádka tří půdorysně přibližně stejně
velkých chalup obdélného půdorysu (dnes čp. 1, 2/18 a 3). Zatímco stavení
čp. 1 a 2 byly mapou stabilního katastru klasifikovány jako nespalné (tedy požárně bezpečné), bylo stavení čp. 3 označené jako spalné, tedy požárně nebezpečné. Jako spalné (pravděpodobně roubené) také byly hospodářské stavby ve dvoře čp. 1 a 2. Z popisovaného domovního fondu poutají zaslouženou
pozornost především stavení čp. 1 a 2/18, které se dochovaly v podobě blízké
období přelomu 19. a 20. století. Stavení čp. 2 dosud má slohovou fasádu s řadou architektonických fasádních článků, jeho historizující vzhled pak dotváří
některá původní okna.
Jihozápadně od trojice chalup se k roku 1838 nacházela tzv. Flusárna, kterou
lze dnes ztotožnit se stavením čp. 4. Provozovalo se zde jedno z lesních řemesel - draslářství, tedy výroba drasla (uhličitan draselný), též potaše, flusu nebo
lesní soli, užívané při výrobě skla. Objekt nevelkého obdélného půdorysu byl
k období na sklonku 30. let 19. století klasifikován jako spalný. Přibližně v 50. –
60. letech 19. století vznikl severně od Flusárny další objekt, který ale později
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zanikl. Později zanikl
také spalný objekt čp. 4,
který byl následně nahrazen dosud existující
stavbou.

Nová éra rozvoje sídla
nastala s podnikatelskými aktivitami Stadionů, kteří při jižní
straně Babylonského
rybníka založili na konci 19. století slavnou
Baštírnu. Rozvoj sídel
a obyvatelstva nastal především až v období po ukončení 1. světové války a se
vznikem předmnichovského Československa. Období 20.–30. let 20. století lze
charakterizovat jako zlatý věk Babylonu, během kterého zde vznikla většina
dodnes stojících vil, hotelů nebo penzionů.
Zatímco původní část lokality s Pařezovem a chalupnickou osadou Babylon
svým způsobem setrvávala
v historických hranicích zastavěnosti obce, sídelní rozvoj se v tomto období odehrával na východě, v části
mezi Babylonským rybníkem a železniční tratí. Další
významné objekty vznikaly
roztroušeně v okrajových
částech obce.

Rodina Královců na zahradě čp. 2 a výhled na
rozvíjející se zástavbu u obecního rybníčka (zdroj:
soukromý archiv Evy Vosecké)

Hotel Praha čp. 52
Zástavbě východní části Babylonského rybníka dodnes dominuje rozměrná
budova někdejšího hotelu Praha. Objekt byl vystavěn v roce 1929. V dobách
své největší slávy v období před vypuknutím 2. světové války byl Grand hotel
Praha vyhledávanou destinací. Čtyřpodlažní budova byla založena ve svaži-
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Vlevo nahoře původní stav hotelu
Praha, vlevo dole chaty postavené pod
hotelem Praha, vpravo hotel Praha
s vybudovaným hřištěm (zdroj: soukromý archiv Vladimíra Drlíka)

sunul do České Kubice, kde nechal postavit casino úplně nové.
Původní majitelka4 se dožila revoluce, ale krátce na to zemřela. Zvolená dědička pak musela
o svůj majetek bojovat u soudu,
nakonec došlo k mimosoudnímu vyrovnání a nová majitelka
si nechala jen pozemky pod hoHotel Praha v roce 2021
telem. Chaty byly v roce 1993
rozebrány5 a na louce pod hotelem byl v roce 1995 vybudován minigolf s občerstvením, který dnes již není v provozu. Podobná služba dodnes v Babylonu
chybí.

Hotel Belveder (Šumavanka) čp. 74

tém terénu na podlouhlém obdélném půdorysu. Její podobu formoval funkcionalistický sloh. V podobě blízké prvoplánovému řešení se stavba dochovala
do současnosti, třebaže již v roce 1983 proběhla její adaptace, která budově
přinesla např. nová okna a interiéru pak nové vnitřní vybavení. Po okupaci
Domažlicka nacistickým Německem byly v hotelu v roce 1940 ubytovány německé děti. Po válce se v budově usídlilo velitelství Sboru národní bezpečnosti.
Po únoru 1948 byl hotel rodině Stauberů zestátněn a sloužil potřebám vojsk
Ministerstva vnitra jako ubikace pro Pohraniční stráž. Později byl sídlem učňovského střediska. Na přelomu 50. a 60. let 20. století byl objekt převeden pod
podnik Restaurace a jídelny (RAJ). Posléze prošel celkovou opravou, a dokonce byl zařazen do kategorie interhotelů. Ve svahu pod hotelem bylo postaveno
24 rekreačních chat, které od června 1960 rozšířily nabídku ubytování. Později
byl hotel využíván také k pobytu tzv. škol v přírodě, zde konkrétně pro děti
z Teplicka, tehdy zatíženého smogem. Po roce 1990 se na někdejší slávu Grand
hotelu Praha již nepodařilo navázat, přestože byl objekt několikrát otevřen,
naposledy v roce 2019 jako ubytovna. Po revoluci odmítlo zastupitelstvo obce
zajímavou nabídku na zřízení casina v hotelu, a tak investor svůj záměr pře-
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V nejjižněji položené části Babylonu byl v dominantní poloze nad silnicí směřující k České Kubici vystavěn v roce 1938 hotel Belveder. V místě hotelu byla
původně lavička s železitým pramenem, kam chodila odpočívat i Alice Masaryková. Stavitelem objektu byl hoteliér Václav Benzl6. Projekt zpracoval architecht Karel Schröpfer a stavbu realizovala firma Dr. Tomajera. Hotel o 42
pokojích byl uveden do provozu ještě v turistické sezóně 1938, po vypuknutí
války byl ale přeměněn na vojenský lazaret. Na konci války v hotelu nějakou
dobu bydleli američtí vojáci s generálem Pattonem. Po únoru 1948 byl hotel
zestátněn, přejmenován na Šumavanku a převeden do majetku Revolučního
odborového hnutí7. Po listopadu 1989 byl objekt restituován a navrácen potomku původního vlastníka, který hotel opravil a několik let také provozoval.
4
Bydlela v Praze, ale bylo jí dovoleno v rekreační sezóně bydlet v domě ev. č. 110 pod
hotelem.
5
Jedna z nich (čp. 33) dodnes stojí pod hotelem Praha.
6
Václav Benzl před výstavbou hotelu Belveder provozoval Vojenské stravovatelství v Nízkých Tatrách a na Roudnici měl hospodu, údajně měl také pronajatou restauraci u Salzmanů.
Měl 3 syny a dceru. Syn Václav emigroval do Argentiny už po 1. světové válce, synové Slávek
a Zdeněk s dcerou Marií po 2. světové válce emigrovali do Austrálie a pak se přestěhovali do
USA. Slávek se usadil v Long Beach, Marie v Santa Barbara. Zdeněk žil ve Studio City, North
Hollywood, kde provozoval restauraci Little Biena. Jako jediný z dětí se po revoluci vrátil zpátky
do Čech a se svou ženou opravil a provozoval hotel. Jeho otec Václav zůstal po 2. světové válce
v Babylonu, kde žil u rodiny Kilbů v čp. 46, revoluce se nedožil.
7
U hotelu bylo zřízeno volejbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. V roce 1977 byl k objektu
přistavěn objekt „Okál“ pro ubytování zaměstnanců a hotel tak uvolnil 15 lůžek.
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Vpravo zakladatel hotelu Václav Benzl, vlevo
manželka Marie a uprostřed syn Václav (zdroj:
soukromý archiv Jaroslavy Benzlové)

Původní podoba hotelu Belveder
(zdroj: soukromý archiv Jaroslavy
Benzlové)

Posléze hotel opakovaně měnil nájemce. Několikrát byl zapálen, fatální pro
něj byl požár v roce 2003, který narušil statiku objektu. Poté byl hotel prodán.
Dnes ze stavby zůstalo pouze obvodové zdivo.
Hotel Belveder byl původně třípodlažní stavbou podlouhlého obdélného půdorysu, s delší stranou situovanou v ose západ - východ. Objekt měl valbovou
střechu s pásovými vikýři a okny osvětlujícími půdní vestavbu. Hřeben střechy nesl vícebokou věžičku s okny sloužícími jako vyhlídka na okolní krajinu.
Hlavní vstup do objektu zřízený na severní straně byl zvýrazněn venkovním
schodištěm, které vyrovnávalo značné výškové rozdíly mezi přístupovou
cestou a vlastním vchodem do stavby. K budově od jihu přiléhalo nádvorní
křídlo. Zajímavým doplňkem pro hosty hotelu byly garáže, zřízené ve svahu
pod hotelem. Jsou jistým dokladem noblesy, kterou měl objekt představovat
a ze které se těšil pouze několik sezón.

Hotel Bedrníček (Čakan) čp. 29
Severně od hotelu Bohmann byl při státní silnici I/26 vystavěn ve 20.–30. letech 20. století hotel Bedrníček, později zvaný Čakan. Po únoru 1948 byl hotel původním vlastníkům zabaven a v následujícím období se stal zotavovnou
provozovanou Revolučním odborovým hnutím. Po listopadu 1989 byla stavba
restituována a následně odprodána. Objekt prošel před několika lety adaptací
a nyní je delší dobu na prodej. Centrální část stavby přibližně čtvercového půdorysu je třípodlažní, krytá valbovou střechou, završenou věžičkou s pásovým
oknem a zvonovou střechou. V patře hlavního (východního) průčelí je balkon,
opírající se ze stran o boční patrová křídla, přiléhající k centrální části od severu a jihu. Patrové přístavky jsou opatřené plochými střechami. Přes adaptační zásahy provedené v průběhu 2. poloviny 20. století je budova někdejšího
hotelu Bedrníček hodnotným zástupcem prvorepublikové stavební produkce
v podhůří Českého lesa.

Věra Bedrníčková, dcera hoteliéra Bedrníčka, na fotografii se správcem hotelu
Josefem Berouškem (zdroj: soukromý
archiv Josefa Berouška)
Bedrníček
v roce 2021

Belveder v roce 1992 (zdroj: soukromý archiv Jaroslavy Benzlové)

V roce 2021
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Hotel Bohmann8 (Čerchov) čp. 11
Při císařské (říšské) silnici byl již
v období před 1. světovou válkou zřízen zájezdní hostinec9,
později nahrazený novostavbou
hotelu Bohmann. Historie jedné ze stavebních dominant obce
se začala psát v polovině 20. let
20. století, kdy hostinec s několika pokoji pro hosty nechali
Hotel Bohmann v době minulého režimu
Veronika a Karel Bohmannovi
rozšířit podle návrhu architekta
Ing. Hrabačky. Byl přistavěn sál s kapacitou až 120 osob a na 52 stoupl také
počet lůžek. Areál hotelu byl vybaven tenisovými kurty10. V prvních letech
2. světové války byl objekt upraven pro potřeby německé armády. Byl zde zřízen vojenský lazaret s ordinací a lůžkovou částí. Po ukončení bojů byl hotel navrácen do předválečné podoby a opět sloužil veřejnosti. Od května 1945 hotel
využívala po nějaký čas také americká armáda. Po únoru 1948 byl hotel stejně
jako další obdobné provozy v obci zestátněn, přejmenován na hotel Čerchov,
majitelka byla vystěhována do dvou malých místností. Hotel byl provozován
podnikem Restaurace a jídelny,
z restaurace vznikla hospoda
4. cenové kategorie. Kolem hotelu bylo vystaveno parkoviště,
během letní sezóny se zde provozovalo letní kino. V roce 1980
byl objekt poškozen požárem.
Těsně před revolucí byl zpracován projekt na demolici stavby
Hotel Bohmann v roce 2021
a výstavbu nového tříhvězdič8
Na textu se podíleli Jaroslav a Tomáš Hrubý.
9
Původně chalupa s doškovou střechou a kovárnou.
10
Pro pobavení hostů se v sále konal také každou neděli odpoledne kulturní program. Na
pódiu vystupovaly spolky ochotnického divadla, pořádaly se koncerty na klavír, zpívalo se. Na
klavír zde hrával i Jindřich Jindřich, zpěvem ho doprovázela Božena Hezká. Pobyty v Babylonu
patřily k dobrému jménu významných českých rodin. Do hotelu Bohmann přijížděli umělci, spisovatelé, sportovci a známí lidé z celého Československa. Mezi stálé hosty hotelu u Bohmannů
patřil i Prof. Brauner.
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kového motorestu. Za hotelem měl vzniknout také kulturní dům a letní kino.
Podmínkou realizace celého projektu ale byla výstavba vodovodu a čističky.
Přišel však listopad 1989, který navrátil státem zabavený majetek potomkům
původních vlastníků. Ještě v polovině 90. let byla obnovena zhruba třetina
stavby, v následujícím období prošla adaptací i zbývající část. Majitelé hotelu
postupně upravili i okolí hotelu, vznikly zde tenisové kurty, venkovní bazén,
zázemí pro děti a nově v roce 2021 bylo v hotelu vybudováno nové wellness
centrum s bazénem a saunou. Tříhvězdičkový hotel s restaurací pro 60 osob
a společenským sálem pro 150 osob má 67 lůžek a je jediným ubytovacím
zařízením v Babylonu, které zůstalo v rukách původních majitelů a je stále
v provozu. V roce 2021 majitelé hotelu slaví výročí 30 let od navrácení objektu
a jeho znovuotevření.
Stavba hotelu má podlouhlý obdélný půdorys. Střední část je čtyřpodlažní
s trojicí okenních os, navazující boční křídla jsou třípodlažní o čtyřech okenních osách. Fasádu člení průběžné římsy, které průčelí celé stavby sjednocují.

Penzion Magda čp. 69, 71 a 72
V sousedství hotelu Praha se
při východním okraji obce
nachází trojice budov čp. 69,
71 a 72. Jsou součástí areálu Penzionu Magda, který
nechal v letech 1924–1926
postavit Ing. Josef Singer,
zastávající pozici vrchního
stavebního komisaře Čsl.
Historická fotografie penzionu
státních drah. Stavbu realizovala firma Ing. Otakar Prokop Plzeň. Ještě v roce 1926, kdy byl penzion
uveden do provozu, byl rozšířen o přístavek, vystavěný stavitelem Janem Ničovským z Domažlic. Ve stejném čase se začala budovat druhá stavba, později
sloužící jako letní byty pro městskou klientelu. Penzion byl vybaven restaurací
se salonkem, telegrafem, telefonní stanicí a také tenisovými kurty. Od roku
1926 až do října 1938 penzion provozovala rodina Trnkova, příbuzní ze strany
ženy Ing. Singera. Přišel však Mnichov 1938 a s ním i zábor pohraničí, který
těžce dolehl i na Babylon. Penzion byl ve válečných letech přeměněn na dětský
domov pro německé sirotky z Hamburku. Po osvobození a návratu Čechů
penzion obývali Američané. To již ale byl v majetku Magdy Singerové, jejíž otec
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objekt ve 20. letech 20. století
financoval. Po únoru 1948 byl
penzion zestátněn. V období
let 1948–1989 zde byl internát
a později stavby spravovaly
Interhotely Karlovy Vary.
V letech 1924–1926 vznikl
objekt čp. 71 ležící zcela na
jihu. Je to třípodlažní budova
kratšího obdélného půdorysu vročená v průčelí do roku
1924, vybavená valbovou střechou. Od severozápadu k hlavní budově čp. 71,
která se dochovala ve stavu blízkém prvoplánovému řešení, přiléhá nevelká
patrová přístavba čp. 69 původně s terasou, dnes krytá sedlovou střechou.
Komplex budov dotváří objekt čp. 72 ležící severozápadně od čp. 69 a 71. Je
třípodlažní se zvýšeným přízemím a plochou střechou. Stavba se dochovala
v podobě blízké prvoplánovému řešení.
Magda v roce 2021

Vily
Pouhých několik desítek metrů jižním směrem od penzionu Magda stojí dvě
vily, čp. 33 a 36.

Vila Luisa čp. 33
První z nich se říká Luisa a v roce 1912 ji nechal vystavět Antonín März z Prahy.
Později se jejím majitelem stal slavný architekt Kamil Hilbert. Interiér objektu
zdobí dřevořezby od řezVila Luisa v roce 2021
báře Suchardy, který je
také autorem řezbářské
výzdoby ložnice. Stavbu
charakterizuje věžice završená strmou jehlancovou střechou.

Vila Marie čp. 36
Sousední vilu čp. 36 zvanou Marie nechal roku 1916 vystavět MUDr. Seidl11.
Objekt si uchoval historizující vzhled, který umocňuje existence původní branky s kamennými pilířky a kovanými vázami a také mostek přes náhon zřízený
severně od stavby. Po válce objekt sloužil pro rekreaci, např. pro společnost
Liaz. Po revoluci objekt koupila obec Babylon, která jej následně prodala do
vlastnictví další soukromé osoby.
Vila Marie
roce 2021

V roce 2021

„Policejní vila“ čp. 37
Severozápadně až západně od hotelu Praha stojí ve svahu nad rybníkem vila
čp. 37. Po 2. světové válce byla stavba využívána jako velitelství SNB. Dvoupodlažní objekt přibližně čtvercového půdorysu má mansardovou střechu
a terasu umožňující působivé pohledy na Babylonský rybník. Pozornost poutá
také oplocení východní strany areálu domu, tvořené kovovými poli a masivními bosovanými kamennými sloupky.
Vila v roce 2021

Historická fotografie vila čp. 37
11
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Jeho otec byl údajně lékařem carské rodiny.
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Vila čp. 47
V nejsevernější části východní strany
obce stojí při východním břehu Babylonského rybníka vila čp. 47. V letech
předmnichovského Československa byla
ve vlastnictví architekta Otakara Hrabačky12, domažlického městského archiVila č. 47 v roce 2021
tekta. Stavba je kvalitním reprezentantem stavební produkce období 1. třetiny
20. století na Domažlicku. V minulosti byla součástí areálu domu prvoplánově
řešená garáž, nacházející se dnes v torzálním stavu. Stejně jako v jiných případech, také Hrabačkova vila využívá ve fasádách kombinaci omítaných ploch
s obklady s vápenopískových cihel.

Vila Mája čp. 49 a vily čp. 61
a 6813
Pozornost poutá také vila Mája, jinak objekt čp. 49 vystavěný ve svahu
nad rybníkem severozápadně od hotelu Praha. Stavba má dvě nadzemní podlaží, je částečně zapuštěná do
Vpravo vila čp. 61 a vlevo čp.68
terénu a vznikla stejně jako ostatní
v roce 2021
budovy v okolí nejpozději v období
před vypuknutím 2. světové války. Soubor staveb situovaných v nejseverněji
položené části východní strany obce doplňuje dvojice vil čp. 61 a 68, které se
dochovaly v podobě blízké původnímu řešení.

Vily čp. 66 a 67 a hájenka čp. 8
14

Pozornost poutá také zástavba západní části obce. Jde jak o vily čp. 66 a 67 stojící
při cestě k babylonskému autokempu, tak i o objekt čp. 8 situovaný při západní
straně silnice I/26. Některé z nich si uchovaly podobu blízkou prvoplánovému
řešení, umocněnou existencí slohových truhlářských prvků jako jsou původní
12
13
14
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Postavil např. městská kasárna nebo novou budovu domažlického pivovaru.
Objekt byl vystaven p. Černou, úřednicí z Prahy, v roce 1934.
Říká se jí také Šafránkovna.

okna nebo dveře. Takovým příkladem může být
např. čp. 8, jednopodlažní stavba se zvýšeným
přízemím, krytá sedlovou střechou s podkrovím. K objektu z boku přiléhá schodišťový přístavek zdobený kamenným obkladem, vyrůstající z poměrně vysokého, kamenem obdobně
zdobeného soklu. Stavba je produktem období
20. – 30. let 20. století. Přestože v minulosti byl
její vzhled částečně upravován, jde o zdařilého
zástupce stavební produkce 1. poloviny 20. století na území obce Babylon. Zaslouženou pozornost poutá také vila čp. 67 stojící při samém
okraji západní strany intravilánu. Dům byl založen na čtvercovém půdorysu. Má zvýšené přízemí a podkroví, při jihovýchodním nároží se vstupem na terasu zřízenou na nárožním rizalitu. Střecha
je valbová. Fasáda si uchovala prvoplánové řešení z období 30. let 20. století,
kombinující rovné omítané plochy s obkladem z vápenopískových cihel a kamene. Z historického domovního
fondu obce jde o jednu z nejlépe
dochovaných staveb. Také sousední vila čp. 66 patří k hodnotným
příkladům meziválečné stavební
produkce na Domažlicku. Přestože objekt byl v posledním období
stavebně upravován, uchoval si
historizující vzhled a původní architektonickou koncepci.
Šafránkovna, čp. 8 v roce 2021
Vila čp. 67
v roce 2021

Historická fotografie Baštírny

Baštírna
Nechali ji vybudovat Stadionové, v r. 1893 byla jedním z pavilónů domažlické národopisné výstavy, pak byla převezena
na Babylon, kde dlouhou dobu
sloužila jako výletní restaurace. Během letní sezóny se tam
pořádaly taneční večery. V roce
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1985 se počítalo s její demolicí,
tehdejším provozovatelem byly
Restaurace a jídelny Domažlice.
Neutěšený stav Baštírny měly
dočasně zastoupit dřevěné chaty, kterým místní říkali Vietnam. Objekt Baštírny byl stržen,
stejně tak původní půlkruhové
dřevěné molo, které nově nahradilo betonové. Stavební společnost 2000 začala v roce 1990
Baštírna v roce 1972 (zdroj: soukromý
budovat Baštírnu novou, rozarchiv Pavly Wolfové)
počet stavby činil 5,2 mil. Kč,
stavba ale byla v druhé polovině
roku 1992 zastavena, cihly byly později rozebrány a dnes jsou u mola za lípami
viditelné už jen základy budovy, která nebyla dostavěna.
Studie Nové baštírny (zdroj: Okresní archiv Domažlice)

U Tří chodů (čp. 32)
Stranou od vsi, při silnici I/26, stojí někdejší výletní restaurace čp. 32 zvaná
U Tří chodů. Existovala již před 1. světovou válkou a k roku 1911 se o ní zmiňuje dobový tisk: „Restaurace babylonská U tří chodů postavena jest na lemu
rozsáhlých hvozdů s nádherným rozhledem na Čerchov. Nedaleko v lesích jsou
krásné rybníky babylonské, kde jest rozkošné koupání. V restauraci chutná strava. Oběd stojí 1 krejcar a 20 haléřů.“ Objekt je dnes využíván jako casino.
Stav v roce 2021

Další rekreační místa

Srub
Chatové osadě se podle konstrukce hlavní budovy, kde byla kuchyně a jídelna,
tzv. Chodské boudy říká Srub. Je situována mezi Babylonem a Pecí, několik
set metrů jihozápadně nad autokempem. Ze zpravodaje Agitačního střediska z roku 1987 se dozvídáme historii srubu: „V tomto létě je to už půl století
od otevření tehdejšího sokolského srubu, dnes turistické základny Jiskry v lesích
pod Vejslavkou na Babyloně. Největší zásluhu o stavbu měl tehdejší
profesor domažlické hájenské školy Fr. Lysický, který ji projektoval
jako školní práci. Od počátku roku
1937 se pilně budovalo, aby byl
srub hotov pro prázdninové táboření domažlických dětí. Slavnostní
otevření srubu, prvního druhu v celých západních Čechách, se uskuStav areálu v roce 2019
tečnilo v neděli 11. července 1937
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Sokolský srub, stavba besídky v roce
1937 (zdroj: MCH Domažlice)

Sokolský srub, žáci Hájenské školy Domažlice v roce 1937 (zdroj: MCH Domažlice)

Sokolský srub budoval se žáky hájenské školy Fr. Lysý, srpen 1938
(zdroj: MCH Domažlice)

jako hromadný výlet nejen Sokolů
s hudbou, ale i početné domažlické
veřejnosti. Pobyt ve srubu znamenal nejen pohodlné ubytování, ale
i dobrou kuchyni, léto na vonném
pryskyřičném vzduchu, který byl
tehdy považován vedle Karlovy
Studánky v Jeseníkách za nejčistší
vzduch ve střední Evropě. PostuStav areálu v roce 2019
pem doby byl základní objekt rozšířen o verandy, sklady, sklep, zřízeno
zděné sociální zařízení, zavedena elektřina, jež umožnila moderní vybavení kuchyně, kapacita byla rozšířena i o chatový tábor. Na závěr je nutné podotknout,
že v době zabrání Chodska prý lidé litovali nejvíce 3 ztrát: babylonského koupání, kubických procházek a výletů na sokolský srub.“
Současným majitelem je TJ Sokol Domažlice. Areál s chatičkami, volejbalovým
a dětským hřištěm, sociálním zařízením s teplou vodou, budovou s kuchyní
a amfiteátrem s ohništěm měl kapacitu 150 lůžek. Pětkrát denně se připravovalo jídlo, o areál byl velký zájem mezi sportovci. V létě se zde pořádaly 14denní
turnusy mladých sportovců z celé republiky, na jednom turnusu se vystřídalo
100 dětí. O celý areál se staral 1 správce, 1 důchodce a 3 kuchařky. Celý komplex je již několik let uzavřen, nyní se plánuje jeho znovuotevření.

Osada DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota)
Osada leží vpravo od silnice I/26 mezi Babylonem a křižovatkou na Českou
Kubici. V areálu je 9 objektů a koupaliště.
DTJ měla v první polovině 20. století potřebu vybudovat místo pro letní tábor,
které by sloužilo k rekreaci členů a dále by se soustřeďovalo na pedagogickou, výchovnou a cvičitelskou činnost jednoty. Zakládající člen DTJ, architekt
Karel Schöpfer a další spolupracovníci nezištně vybudovali během dvou let
Habrmanův letní tábor na Babyloně, který se stal chloubou domažlické DTJ
a místem soustředění cvičitelských škol všech stupňů dělnických jednot. Další
iniciátorem stavby byl dlouholetý starosta DTJ Petr Řáha, realizace se však
nedočkal, zemřel v roce 1935. Pozemky na stavbu věnovalo město Domažlice.
Vzpomínky J. Doubka: „Celý tábor měl v počátcích tři dřevěné společné chaty,
srub a bazén. Za války na speciální propustky tábor navštěvovala omladina DTJ,
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která u táboráku zpívala písničky hanobící Hitlera, byla udána
a zatýkána, někteří skončili v německých káznicích, jiní byli za
další protistátní činnost poslaní
do koncentračního tábora. Tím
byl přístup do tábora definitivně
zakázán. Po válce DTJ obnovila
Areál DTJ v zimě 2017
svou činnost, tábor byl ale nalezen v dezolátním stavu, chatky
zdevastované, srub rozbořen. Jednota již nechtěla chatky obnovit a předala je
z řad zájemců členů DTJ do soukromého užívání. DTJ ale v jihozápadní části
místa zřídila malé cvičiště a postavila novou společnou montovanou chatu a pak
menší stavbu, která sloužila jako kuchyňka. Pořádaly se zde letní cvičitelské školy. Později byly na místo přivezeny ještě další montované zkonfiskované objekty
ze státní hranice. Stavby už ale sloužily jen ke společné soukromé rekreaci členů
DTJ. Po sloučení tělovýchovy v roce 1951 ČSTV již neměla o místo zájem a sloužilo jen soukromé rekreaci. V následujících letech byl přístup do místa omezován
tím, jak se měnila ostraha na hranicích. Počet staveb se v průběhu doby nijak
výrazně neměnil. Osadníci se v minulé době aktivně podíleli na akcích Z obce
Babylon (např. výstavba mateřské školy). V 70. letech byl zásluhou osadníků celý
areál elektrifikován. Následovala rekonstrukce koupaliště. Chataři z této osady
přišli s nápadem organizovat chatařský ples, který probíhal v hotelu Bohmann.
Výtěžek z plesů byl poskytován na zpestření provozu mateřské školy.“

Autokemp
Byl vybudován v roce 1960 v rámci akce Z. Kvůli výstavbě autokempu museli Sokolové už potřetí budovat nové hřiště. Autokempink měl kapacitu 1 000
hostů. Nejdříve bylo vybudováno sociální zařízení a recepce, výstavba chatiček proběhla později. Autokemp byl stále oblíbený a pro vysokou návštěvnost
v roce 1981 byly zahájeny práce na rozšíření sociálního zařízení a bylo vystavěno dalších 25 chatiček. Součástí autokempu byla i restaurace ve spodní
části areálu, která dnes již není v provozu. V letní sezóně 1986 kemp navštívilo
13 366 hostů, v roce 1989 12 tis. hostů. Pro srovnání samotné koupaliště za
sezónu navštívilo 103 514 návštěvníků (5. června 1981 rekord v návštěvnosti
koupaliště 4 000 osob). Oba podniky provozoval Komunální podnik Domažlice. Po revoluci se o pozemky v areálu autokempu přihlásili původní majitelé.

94

Autokemp a v pozadí chatičky

Autocamp v roce 1986 (zdroj: soukromý
archiv Lucie Bradové)

V roce 1995 kemp (nikoli však všechny pozemky) do vlastnictví získala obec
Babylon, autokemp provozovala společnost TEZA Domažlice, s. r. o. V roce
2011 se obec Babylon stala 100 % vlastníkem společnosti AUTOKEMP Babylon, s.r.o., která autokemp provozuje dodnes. V letech 2019-2021 se starosta
obce domluvil s majiteli pozemků v areálu autokempu a postupně došlo k odkupu nebo směně dalších pozemků, které nebyly ve vlastnictví obce, což bylo
předpokladem k tomu, aby se do kempu mohlo začít investovat. V roce 2020
starosta obce nechal zpracovat studii na kompletní rekonstrukci autokempu.
V současnosti ubytovací prostor kempu disponuje kapacitou 151 lůžek v chatách Flóra, Lada a Hanyka. Další dvě chaty, kterým se říká podle původního
vlastníka pivovarské, jsou umístěny mimo kemp v atraktivní lokalitě přímo
u Babylonského rybníka s vlastním vstupem k vodě. Kemp disponuje třemi
upravenými plochami pro karavany (kapacita 20 karavanů), které jsou odvodněny, a dále prostorem pro stany (kapacita 60 stanů). Dohromady je zde
připraven prostor pro 281 osob. Kemp je koncipován jako rodinný, tomu odpovídají i ubytovaní hosté, což jsou především rodiny s dětmi a turisté, kteří si
oblíbili místní přírodu, kam se rádi vrací.
Co by provozní v autokempu popřál svým hostům? „Aby se jim u nás líbilo. Aby
ctili řád kempu, čímž jejich životní prostor nikdo nebude rušit a budou spokojeni
všichni. Babylon a okolí má úžasnou atmosféru, lesy jsou zde hluboké a na jedlé
plody a na houby bohaté. Na mnoha místech je zde příroda nedotčená lidskou
rukou a vzduch je tu doslova léčivý. My jako kemp tomu všemu děláme vlastně zázemí, stafáž, aby se měli výletníci kam vracet, odpočinout si…tak to jim
chceme popřát, sucho ve stanu, teplá voda ve sprše, toaletní papír na záchodech
a studené pivo v kiosku.“
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Autokemp v roce 2020 (zdroj: soukromý archiv Miroslava Vébra)

plány na rozvoj obce
Už v době první republiky obecní rada pochopila velký stavební ruch v obci
a možné negativní vlivy na celkový vzhled obce a tak nechala zpracovat Podrobný upravovací plán obce Ing. Otakarem Hrabačkou. Architekt ve své zprávě upozornil na výrazný rozvoj obce, ve které se během 20 let zvedl počet
domů o 28 popisných čísel, což tehdy bylo opravdu hodně. Už v roce 1936
zdůraznil nutnost odklonu hlavní silnice z obce. Plán počítal s mnoha novými
ulicemi15, některé dodnes nebyly realizovány, některé byly realizovány částečně, parcely měly mít 800 až 1500 m2. Cena za metr se tehdy pohybovala od
12 do 25 Kč. Projektant doporučil ponechat prostor 4 000 m2 kolem školy, kde
by mohl vzniknout obecní úřad, knihovna a hřiště, což se později stalo. Navrhl
také místo pro kapličku, která tehdy ještě nestála. Počítal rovněž s výstavbou
hotelu s lesním parkem, pláží, taneční síní a tenisovým hřištěm na východním
břehu Babylonského rybníka, to vše s výhledem na Haltravu. Také u Černého
rybníka měl být vystaven hotel a nové lázně. Posledním velkým úkolem pro
obec, podle architekta, bylo vybudovat kanalizaci a vodovod.
Studie z roku 1969 nově navrhuje chaty u hotelu Belveder a kulturní dům a letní kino u hotelu Čerchov. Znovu poukazuje na obchvat obce.
Studie z roku 1973 se zaměřuje na území autokempu a rozvoj chat severně od
kempu, kde bylo navrženo v dnešním lesíku uprostřed chat hřiště. V kempu
15
Většina z nich byla realizována, výjimku tvoří tři řady ulic na dnešní louce mezi dvory
a chatovou osadou Teplá Bystřice, ulice se stáčely obloukem k obecnímu rybníčku.
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Plán rozvoje Babylonu z roku 1930, uliční zástavba v lokalitě mezi dvory a dnešní
chatovou osadou Teplá Bystřice

se počítalo se vznikem motorestu
u hlavní silnice, přes kterou by vedla lávka propojující koupaliště.

Plán rozvoje
autokempu

Studie motorestu byla na základě
objednávky Místního národního
výboru Domažlice z roku 1984 znovu rozpracována. V kempu mělo
vzniknout dvojúčelové zařízení
s celoročním užíváním: ubytovací
a stravovací zařízení školy v přírodě a ubytovací a stravovací zařízení
autokempu Baštírna. Předpokládanými investory byly Chodské
restaurace a hotely v Domažlicích
a Oblastní národní výbor Chomutov (škola v přírodě). Celkový
náklad na stavbu se odhadoval na
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15 mil. Komplex s 5 objekty (recepce, stravovací zařízení Baštírna, ubytovací
blok motorestu pro 92 návštěvníků, ubytování zaměstnanců - 10 pokojů a byt
pro správce, přemostění lávka pro pěší) měl být umístěn ve východní části autokempu. Nic z tohoto velkolepého plánu nebylo realizováno.

lovině 20. století považovali odborníci za základ rozvoje obce, se stále nedaří
prosadit ani počátkem 21. století. Také obnova provozu původních historických rekreačních budov je stále v nedohlednu. Novým majitelům se dosud
nepodařilo najít slušné ekonomické využití a tak se prozatím s objekty jen obchoduje.

Studie lávky pro pěší
Plán na obnovu původního Pařezovského rybníka s lesoparky v obci

Poslední urbanistická studie z roku 1991 navrhla novou zástavbu mezi bytovými domy a hotelem Belveder. Na louce pod bytovými domy měl vzniknout
lesopark, stejně tak v lokalitě pod poštou (kde je dnes několik let stará zástavba) a v prostoru dnešního dětského hřiště měl být dokonce obnoven původní
rybník. Na okraji mokřadů měla vzniknout naučná stezka, která tudy dnes
doopravdy prochází. Studie také pracovala s tehdejšími problémy v dopravě
a severně od Hadrovce navrhovala vybudovat záchytná parkoviště. Tehdy se
opět plánovala přeložka hlavní komunikace. Původní komunikace připouštěla
pouze ekologicky čistou dopravu (elektrovláček, elektroautobusy apod.). Opět
se předpokládalo vybudování kanalizace a vodovodu, počítalo se s připojením
na vodovod Nýrsko.
Zatímco stavba obchvatu obce v roce 2021 slibně pokračuje, v letošní, již
několikáté anketě, občané opět zamítli výstavbu vodovodu. To, co v první po-
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Turistika a sport

Čertova naučná stezka

Babylon se nachází na okraji Chráněné krajinné oblasti Český les a je tedy jasné, že lidé, kteří rádi tráví čas venku, zde mají mnoho možností.

Má 21 zastávek a je dlouhá 11 km. Začíná na
Hadrovci, pokračuje kolem Pily, Babylonského rybníka, Čertova a Rašínova kamene a před
Českou Kubicí se stáčí zpět přes Sokolovu vyhlídku.

Cyklostezky
Mezi Čerchovem a Hohen Bogenem vzniklo 15 značených cyklotras s různou obtížností. Cyklista, který by chtěl projet všechny trasy, najede dohromady 750 km. Trasa č. 18, která prochází Babylonem, má 44 km a 8 zastávek
a projedete se po ní až na Dračí jezero u bavorského města Furth im Waldu.
Informační tabuli se všemi cyklotrasami najdete u přechodu pro pěší naproti
koupališti.
http://www.bayerischer-wald-mountainbiken.de/cs/trasy
Obcí prochází také mezinárodní cyklostezka CT3.
Černý rybník, kolem něj vede trasa č.
18 a cyklostezka CT3

Sochařská stezka
Náhon Bystřice

V obci a jejím těsném okolí postupně vzniká
za Čertovo kasochařská stezka. Autorem dřevěných soch je
menem v zimě
Radek Pučelík z Petrovic. V roce 2020 byla nainstalována první socha - vodník u obecního rybníčka. O rok později prostor
u Čertova kamene zkrášlil čert v životní velikosti. A další instalace je naplánovaná u místní kapličky. Procházka kolem soch je dlouhá 2,2 km a zabere
necelou hodinku.

Turistické trasy
Z Babylonu vychází několik turisticky značených tras. Žlutá trasa vede na Pilu
a Starou Huť, červená k Zelenovským rybníkům, zelená na Pec a k železniční
zastávce Havlovice, modrá pak kolem kanálu Bystřice směřuje na Českou Kubici.
Dále od Babylonu vedou cesty pana Vrbaty a Hány, kterými lze kromě dalších
cest, dojít také na Čerchov. Obzvláště Hánova cesta má své kouzlo. Další cesty
na Čerchov lze najít například v knize Karla Reitmeiera Čerchov je vždy cílem.
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Socha vodníka u rybníčka
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Studánky kolem Babylonu

Křišťálová studánka

Přímo kolem Babylonu je 5 studánek. V širším okolí se pak nacházejí ještě další, ale jen jedna z nich je známá i v Německu - Česká studánka.

Česká studánka
Těší se velké oblibě nejen u turistů.
Každoročně se u ní konají dvě velké turistické akce: Odemykání a Zamykání
České studánky. Studánka se tak stává místem setkávání nejen turistů, ale
i přátel z Bavorska a Čech. Zastoupeni
jsou také starostové z Domažlic a Furth
im Waldu. Akce se konají většinou první sobotu v dubnu a listopadu. Studánku najdete 7 km od Babylonu na žluté
turistické trase.

Křišťálová studánka je pojmenovaná na
počest Jana Hály, který učil svá vnoučata básničku o křišťálové studánce (Josef
Václav Sládek: Lesní studánka). Ačkoliv
se nachází pár kroků nad cyklostezkou
CT3 mezi akvaduktem a Babylonem,
málokdo o ní ví.
Souřadnice: 49.4114297N, 12.8738025E

Vrbatova studánka

Souřadnice: 49.3673742N, 12.8204908E

Vojtěcha studánka
Vojtěchova studánka je dílem
hajného Domažlických městských lesů pana Miroslava Anderleho a je pojmenována podle
jeho vnuka. Přímo k ní nevede
žádná značená turistická trasa,
lze se k ní ale lehce dostat odbočkou lesní cesty z červené turistické trasy mezi Babylonem
a Zelenovskými rybníky.
Souřadnice: 49.4027908N,
12.8697469E
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Souřadnice: 49.3844117N, 12.8283336E

Leží asi 3 km od Babylonu směrem
k Čerchovu na Vrbatově cestě a vede
k ní zelená turistická značka. Josef
Wrbata (1833-1893) byl lesmistrem
Stadiónů v Koutě na Šumavě a zakladatelem České lesnické jednoty, jeho syn Josef Vrbata byl správcem Domažlických městských lesů.
Oba byli výborní lesní hospodáři.

Labutí studánka
Kdysi byla doplněna o reliéf kamenné
labutě, kterou zhotovil kamenický mistr Václav Holstein z Pasečnice ze žuly
(která se dříve na Babyloně těžila) na
objednávku architekta Kamila Hilberta, majitele vily Luisa, a MUDr. Antonína Steidla, majitele sousední vily
(Marie). Místo se v 60. letech nacházelo
v zakázaném pásmu. Vypráví se, že při
těžbě v lese na labuť spadl strom a tak ji
lesní dělníci dali za plot jejímu původnímu majiteli. V zídce u vily Luisy je
labuť zabudovaná dodnes. V roce 2021
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se obec Babylon s majitelem domu pokusila labuť vrátit na původní místo ke
studánce, labuť však ani kameníci z Domažlic nedokázali ze zídky dostat ven,
a tak u studánky byla instalována úplně nová labuť. Místo najdete na žluté turistické trase mezi Babylonem a Starou Hutí.
Souřadnice: 49.3978753N, 12.8710022E

Studánka MVDr.
(1924–2004)

Jiřího

Steinbacha

Studánka byla postavena jako vzpomínka na
pana Steinbacha a nachází se pár metrů nad
cyklostezkou CT3 nad chatovou osadou DTJ.
„Bylo to místo, kam rád chodíval. O studánku
se celý rok staral, bývala tam lavička, hrnečky.
Dokázal zbláznit své kamarády, kteří na Babylon přijížděli z jiných okresů, a i ti okolí studánky udržovali.“
Souřadnice: 49.3848936N, 12.8487722E

Koupání a vodní sporty
Milovníci vody se moBabylonské koupaliště – historická fotografie (zdroj:
hou zchladit ve vodách
soukromý archiv Václava Bambáska)
Babylonského rybníka.
Protože se již ale několik let v areálu koupaliště nepůjčují lodičky,
příjemnou alternativou
je svezení na vlastním
paddleboardu. Někteří
odvážlivci se v případě
přízně počasí svezou
i na windsurfu. Místní
a chataři s přístupem k vodě využívají vlastní plavidla. Přístup k vodě je možný
přes oficiální zatravněnou pláž, anebo na opačné straně rybníka v borovicovém lese.
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Babylonské koupaliště

Sportoviště a dětské hřiště
Vedle dobře známého občerstvovacího místa pro cyklisty „Sauny“ se nachází fotbalové hřiště, tenisové kurty a hřiště na nohejbal. Areál přímo sousedí
s nově vybudovaným veřejně přístupným venkovním
fitness hřištěm a hřištěm
na pétanque. Za hasičskou
zbrojnicí nalezneme velké
dětské hřiště, přírodní labyrint a dětskou cyklistickou dráhu, která se zejména
v letních měsících těší velké
oblibě.
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Babylonský lom - lezení

Běh

Za vlakovou zastávkou nedaleko penzionu Magda se nachází lezecký areál
s několika trasami k lezení. Původně se na tomto místě těžil kámen.

Na podzim se v lese za autokempem pravidelně pořádá Běh babylonskými
lesy, který je součástí seriálu závodů Běžec Chodska. Babylon je obklopen
lesy a prochází jím cyklostezka do Domažlic a Furth im Waldu, přijdou si
zde tedy na své silniční i trailoví běžci. Své trasy si zde najdou rekreační běžci
i profesionální sportovci.

https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-825/

V neděli z Domažlic pravidelně vybíhají „nedělní běžci“, ti nejvytrvalejší míří
skrz lesy právě až na Babylon.
Možné běžecké trasy: 1. Babylon – Pila (po cyklostezce) a zpět lesem (4 km),
2. Babylon – cyklostezka směr křižovatka na Českou Kubici a zpět kolem Bystřice po „Půvabné“ (7 km), 3. Babylon - Labutí Studánka - Stará Huť - kynologické cvičiště Česká Kubice a kolem vlakové zastávky na České Kubici zpět po
zelené „Půvabné“ (10 km).
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Doslov

Zdroje

Vzhledem k tomu, že v Babylonu bydlím teprve tři roky, a prostě proto, že jsem
jen člověk a mohla jsem udělat chybu, možná proto, že byste se rádi podělili
o nějaké další informace, vzpomínky, fotografie či materiály, budu moc ráda,
když mi zavoláte, napíšete nebo se za mnou zastavíte na obecním úřadě.

Knihy

Výše uvedené řádky vezměte v potaz jako sdělení, které bych ráda za několik
let znovu rozšířila. Protože ale nejsem rodák ani pravidelný rekreant Babylonu (i když jsem se jako malá holka také rekreovala s Automotoklubem Plzeň
v autokempu), bude záležet především na Vás, pamětnících, jak se nám podaří
zaznamenat Vaše vzpomínky pro další generace. Omlouvám se také všem pamětníkům, které jsem nestihla vyzpovídat, protože tomu doba covidová nebyla nakloněna.
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Hudební skladatel Jindřich Jindřich a Božena Hezká před hotelem Bohman
(zdroj: MCH Dom)
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