
Vážení turistéa našimilí přátelé apříznivci,

přinášíme Vám další informace o aktuálním dění v organizované turistice v jižních Čechách. Pod slovem
“organizované” je samozřejmě myšlena činnost vyvíjená jednotlivými odbory KČT a samotným oblastním
výborem KČT Jižní Čechy. Kromě této turistiky pak samozřejmě existuje ještě druhá forma, a ta mívá především
během letních měsíců opravdové “posvícení”. Je fajn, že tisíce turistů z celé republiky, ale i z Evropy a tu a tam
i zámoří, si nacházejí každoročně cestu sem k nám na jih Čech. Přesto, náš Zpravodaj je určen především
organizovaným turistům a všem, kdo chtějí být informováni o našich aktivitách. Ale, koneckonců tím, že je
Zpravodaj zveřejňován na internetu, na stránkách www.volny.cz/kct-jck, může se s jeho obsahem seznámit úplně
každý.
Ale teďuž kobsahu tohotočísla - další už vhlavičceponese rok2013.

Přinášíme stručnou textovou i obrazovou informaci o výstavě Eurorando. Ta sice proběhla v Praze, ale odběr
vody ze střechy Evropy,o kterém jsmeprůběžně informovali loni, probíhal i unásv jižních Čechách. Členovénašich
odborů se také organizovaně zúčastnili Mezinárodního letního srazu turistů v Králickém Sněžníku. Ve vojenském
prostoru Boletice byla otevřena nová rozhledna, nad Lipnem zase prozatím jediná toho druhu u nás stezka nad
korunami stromů. Přinášíme také informace z činnosti KČT České Budějovice, seniorů z KČT Start Český Krumlov,
o činnosti Mapového centra České Budějovice, zahájení akce Měsíc věží a rozhleden, či aktuální informace
odalšímdění okolo rozhlednyHýlačka. A taképozvánky -na zimní sraz turistů a na připravované hlavní akce v roce
2013.

Takpřejemehezké čtení.

Eurorando 2011- Voda ze střechy Evropy

Vednech 28.6.- 26.8.2012bylauspořádána výstava k loňské významné akci KČT Eurorando2011 –Voda ze střechy
Evropy. Výstava se konala v prostorách Národního zemědělského muzeu v Praze na Letné, se kterým KČT
spolupracuje a připravuje další společné akce. Slavnostní vernisáž proběhla 27.6.2012 tamtéž, pozváni byli
pořadatelé z jednotlivých oblastí, krajů, odborů KČT, kteří tyto akce pořádali. Slavnostní zahájení provedl čestný
předseda KČT Ing. Jan Havelka, který byl původcem nápadu zapojit do této mezinárodní akce i KČT. Součástí
zahájení byl krátký kulturní program. Z pořadatelů KČT oblasti Jižní Čechy se zúčastnili předseda oblasti KČT
Franc a Brtník, účastník zájezdu KČT do Španělska, kde celá tato akce vyvrcholila a byla úspěšně zakončena.
Probíhalapocelé Evropěa násmůže těšit , ženejvíce akcí bylo uspořádano vČR.

Jiří
Pavel

Text: FrancJ. , foto: P. Brtník



13. Mezinárodní letní turistický sraz
Staré Město pod Sněžníkem, 4. - 8. 7. 2012

Sraz uspořádaly odbory KČT Uničov a Šumperk ve spolupráci s oblastním výborem KČT Olomoucký kraj. Záštitu
nad pořádáním srazu převzali hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, starostka Starého Města pod
Sněžníkem Ing. Vlasta Píchová a předseda KČT PhDr. Jan Stráský. Pro účastníky byl připraven bohatý program:
dostředná etapová cyklojízda Olomouckým krajem či přechod Hrubého Jeseníku do místa srazu, pěší trasy
náročnější i méně náročné, výstavy, promítání, tradiční zábava, autobusové zájezdy do okolí a exkurze. Každý si
mohl vybrat podle svého.Účastníciměli zabezpečenoubytování astravování vmístech ubytování.
Slavnostní zahájení se konalo na náměstí, kde byli přítomni zástupci kraje, města, KST a ÚV KČT. Slavnostní
zakončení proběhlo v sobotuslavnostnímpředáním štafety budoucím
pořadatelům14. ročníku letního srazu KČT. Ten sebudekonat v BělénadRadbuzou v roce2014.
Pořadatelé nasadili vysokou laťku, uvidíme jak se zhostí pořádání v BělénadRadbuzou.
Po celou dobu se letošního ročníku zúčastnilo 382 turistů, v pátek přibylo 207 turistů a v sobotu dalších 420.
Z Jihočeského kraje se zúčastnili turisté zKČTČ.Budějovice , KČT Start Č. Krumlov aKČTTábor.

opět zaúčasti zástupců hostů asamosprávy

Slavnostní zahájení srazu Slavnostní zakončení srazu - zástupce KST

Symbol Králického Sněžníku

Na vrchu Klepý - výhled do Polska



Otevření nové rozhledny Knížecí Stolec
ve vojenském prostoru Boletice, 11. 7. 2012

Vojenský újezd Boletice se díky deklaraci více otevírá veřejnosti. Dokument dnes na nové rozhledně na Knížecím
Stolci přímo ve vojenském újezdu podepsal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a ministr obrany Alexandr
Vondra. Deklarace aktualizuje původní dokument podepsaný zástupci Jihočeského kraje, Ministerstva obrany ČR,
Ministerstva promístní rozvoj aMinisterstva životního prostředí v roce 2006. Ministerstvo obrany a Jihočeský kraj
se zavazují společně postupovat při civilním využívání újezdu. Součástí deklarace je plán otevření nových stezek
a cyklostezek pro tzv. měkkou turistiku, v roce 2013 v okolí Špičáku a v roce 2014 v severní části újezdu.
V prostorech,kterébudouveřejnosti nově částečně zpřístupněny, nehrozí návštěvníkům žádnénebezpečí.
Deklarace byla podepsána na nové rozhledně na vrcholu Knížecí Stolec (1226 m.n.m.), ke které turisty od soboty
14. července dovede modrá turistická značka po 18 km dlouhé trase. Pohled z rozhledny turistům nabízí jednu
znejkrásnějšíchvyhlídekpo jižní a střední Šumavě.„Jedobře, že se vojenskýújezd podlouhýchdesetiletíchotevírá
veřejnosti. Těším se, žedojde knaplnění deklarace. Ti, kdo znají Boleticko dnes,midají zapravdu, že je tady krásně
a turisté tumají co obdivovat uvedl k zpřístupnění dalších částí vojenskéhoújezdu hejtman Jihočeského kraje Jiří
Zimola.
Ministerstvo obrany plánuje, že do roku 2015 bude vyjmuto přibližně 12% současné rozlohy a předáno do
katastrálních území města Horní Planá a obcí Kájov, Ktiš, Křišťanov, Želnava. Nově vznikne obec Polná na Šumavě
s místní částí Květušín. Do konce roku 2014 provedou příslušníci Armády ČR očistu předávaného území od
pyrotechnické zátěže. „Jedná se o okrajové části a pyrotechnická zátěž v nich není příliš veliká. Samozřejmě je
vyčistíme. V území, které zůstane armádě a je o víkendech přístupné veřejnosti, se musí návštěvníci pohybovat
pouzepovyznačených trasách,"uvedlministrobranyAlexandr Vondra.
V současné době jsou cyklotrasy a pěší stezky ve vojenskémújezdu veřejnosti přístupné jen o víkendech a státních
svátcích. Pravděpodobně už od příštího roku by trasy měly být v období letních prázdnin přístupné veřejnosti po
celý týden.O víkendech a svátcích dojde v západní a severní části Vojenského újezduBoletice v letech 2013a 2014
k rozšíření prostorů otevřených veřejnosti v souladu s deklarací. Otevírání Boletic veřejnosti a postupné značení
nových trasprobíhávespolupráci sKlubemčeských turistů, JihočeskýmkrajemaVojenskými lesyČR s.p.

",

Text , foto: Jihočeský kraj



Chcete se projít mezi korunami stromů, vnímat přírodu trochu jiným způsobem a vidět Lipenskou přehradu a celé
její okolí z výšky? Od července vám tuto možnost nabídne jedinečná a v České republice jediná Stezka korunami
stromů Lipno.
Stezka v délce 675 metrů z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného lesa na vrcholu Kramolína nad
Lipnem nad Vltavou, je celá bezbariérová a je přizpůsobena nejen jízdě s kočárky, ale i pro vozíčkáře. Svou
unikátností je Stezkakorunami stromů Lipnopřístupnánejširšímožnévěkové skupiněnávštěvníků.
Stezka je zakončena 40 metrovou vyhlídkovou věží, která je doslova opravdovým vrcholem stezky. Naskytne se
Vám fantastický výhled na vrcholky Alp, téměř celou část lipenského jezera, nádherné okolí Šumavy
aNovohradskéhory. Výstupna první vyhlídkovépatro věže ve37metrech jeopětzcela bezbariérový. Po303metrů
dlouhé lávce apopřekonání krátkéhoschodiště sedostanetena nejvyšší bodvěže ve40metrech.
Stezka je otevřena celoročně, v období od července do září je otevírací doba od 9.30 do 19.00 hodin, v sobotu
dokonce do 24.00 hodin. Ke stezce se lze dostat lanovkou, busem, na kole či pěšky. Součástí stezky jsou
i “adrenalinové”odbočkya tobogán.

Stezka byla slavnostně otevřena 19. července 2012 za účasti prezidenta republiky Václava Klause a zástupců
samosprávy.

Stezka nad korunami stromů - Kramolín

Foto: P. Brtník, K. Charvát



Z činnosti Mapového centra České Budějovice a Pohádkového království, o.s.

Mapové centrumvprůběhu roku připravuje a pořádá řadu akcí ,kteréobohacují nabídku pronávštěvníky ať
již v hlavní sezóně, nebo i mimo. Foto je z akcí: (3.ročník, 14. července 2012),

(5.ročník, 28. srpna 2012). Více informací o těchto akcích najdete na
www.pohadkovekralovstvi.diskutuje.cz, nebo ve zpravodaji Pohádkového království. Namátkou se jedná
o tytoakce:Houbobraní, Borůvkokobraní ,Štrúdlování atd.

Kozí slavnosti Helfenburg
Slavnosti chleba Lenora

Foto: Pohádkové království o.s., J. Franc

V průběhu léta připravilo Mapové centrum České Budějovice ve spolupráci s Jihočeským muzeem celkem
čtyřikrát netradiční prohlídky za letních večerů.
Obdobné prohlídky probíhaly též v jiných městech Jihočeského kraje. Zpřístupněny byly také některé
historicképamátky. Cyklusprohlídekbudeprobíhat i v následujícím roce.



Měsíc věží a rozhleden České republiky - 28. 9. - 28. 10. 2012
28. září 2012 proběhlo v Českých Budějovicích slavnostní zahájení 1. ročníku Měsíce věží a rozhleden ČR.
Hlavním organizátorem je Pohádkové království o.s., generálním partnerem a spolupořadatelem akce
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a dalšími spoluorganizátory

krámy.
Projekt této akcepodpořilo téžměsto České Budějovice. Současněprobíhal na náměstí PřemyslaOtakara II.
1. ročníkMedobraní –Medovýtrh.

Součástí slavnostního zahájení této akce byl historický průvod s hudbou a Josefem Švejkem po věžích
v okolí historickéhonáměstí – Radniční věž, věž Železná Panna, Rabenštejnskávěž, Černá věž. Po náročném
projití se zastávkou v oblíbených hospůdkách a náročných výstupech proběhlo vyhlášení soutěží o nejlepší
med,dětskýchobrázkůnatéma českobudějovické věže aocenění účastníků, kteří splnili podmínkyakce.

ATICČR,KČT, CzechTourism,ČD, Rádio Blaník, JČCR, Budvarn.p.,KOH-I-NOORa.s., restaurace Masné

Text a foto: J. Franc

Plakát k akci

Švejk se svou družinou

Tisková konference

Křest mapy

Historický průvod



„Pobytové putování“ turistů KČT START Český Krumlov na Chebsku a Ašsku – září 2012

Každým rokem (již přesdvacet let) pořádá KČT STARTČeský Krumlovpro své členypoznáváníněkterého kraje naší
vlasti. Jezdí se na 9 dní, z tohoplných 7dní se věnujepoznávání zvolenéoblasti. Letos padl los na Chebsko a Ašsko,
a to vdoběod 4. do 12. září.
A udělali jsme dobře. Kraj z naší skupiny téměř nikdo neznal a tak bylo pro nás tím větším překvapením, kolik zde
bylo zajímavostí akrásy, že toaninikdonečekal.
Perlou kraje je Cheb: obdivuhodná květinová výzdoba, čistota a všude opravené domy i pozoruhodné drobnosti
jako výplně nik na domech nebo historie Chebu na kovovém pásu v dlažbě. Ani celý den na poznávání Chebu
nestačil.
Kraj pro nás připravil i další zajímavosti: řadu smírčích křížů, historické hraniční mezníky, krásné čisté rybníky ke

koupání, velmi staré stromy, neskutečně krásné hrázděné domyv Doubravě a Salajně, zajímavěupravená zahrada
u opraveného poutního kostela Mario Loreto, rozhledny, sopky (hůrky), SOOS aj. Procházeli jsme i Smrčinami,
poměrněnízkýmihorami, ale s krásnými, čistými lesy smnožstvímrůznýchdruhůmechů.
Zazvláštní zmínku stojí obce: všudehrady, tvrze, zámky,někdy vruináchnebo jen zbytky (věže). Potěšitelné ale je,
že většina znich se v současnédobě již opravuje. Okouzlil nás Seeberg, zanávštěvu stojí Vildštejn ve Skalné. I když
jsmenavštívili i velká lázeňskáměsta, násnejvícepotěšily krásněupravenéminerální pramenyvpřírodě.
Při zpáteční cestě jsme navštívili Tachov a třešničkou na dortu byla prohlídka jízdárny ve Světcích; pan průvodce
bylnaprostosenzační (nejenšíří vědomostí, ale i poutavýmazábavným způsobemvýkladu).
Na celou akci jsmeměli svůj zvláštní autobus, který jsmepoužívali jen na přesuny. Denně jsmepěškynachodili 10
až18km. Kdyby sevám tozdálomálo, vězte,že věkovýprůměr skupinybyl hodněpřes60 let.
Co říci závěrem: v kraji je tolik krásných a zajímavých míst a milých lidí, že stojí za návštěvu. My na tento pobyt

budemedlouho vzpomínat.

Tip na ubytování a stravování: Kolej Západočeské Univerzity , Dyleňská 24, 350 01 CHEB 2, 3, 4 lůžkové
pokoje), Restauracenazimním stadionu(polopenze)

Vlasta Wimmerová

Z činnosti KČT START Český Krumlov

Náměstí v Chebu Kolonáda v Mariánských Lázních Zpívající fontána v Mar. Lázních

Přírodní rezervace SOOS - 3 x foto



Z činnosti KČT České Budějovice

Českobudějovičtí turisté se pravidelně zúčastňují akcí IVV
v sousedním Rakousku. Na oplátku můžeme potkat turisty
z Rakouska na akcích KČT. Zveřejňujeme foto
českobudějovických účastníků pochodu IVV Alt Nagelberg
(8. září, krásná krajina sousedící s naším Třeboňskem)
apozvánkunadalší akci IVV -GrossGerungs.

Pozvánka na Zimní sraz turistů



NAŠI PARTNEŘI

Rozhledna Hýlačka - aktuality

KČT Tábor jakožto majitel shořelé rozhledny vypsal ve spolupráci s Městem Tábor v polovině července
architektonickou soutěž na novou podobu Hýlačky. Uzávěrka soutěže byla k 31. srpnu, hned v závěru
následujícího týdne se sešla porota a vyhodnotila došlé návrhy. V porotě zasedli předseda KČT Tábor Ing.
Radek Přílepek a dva nezávislí architekti, Ing. arch. Jaromír Kročák z Českých Budějovic a Ing. arch. Ondřej
Bouška z Prahy. V řádném termínu přišlo 40 návrhů, po termínu dalších 5, které ale už nemohly být
hodnoceny. Porota vybrala tři vítězné návrhy, jejichž autory jsou Ing. Ladislav Mládek, Ing. arch. Michal
Bartošek a Ing. arch. David Grygar. Nyní bude na zadavateli, aby si z těchto tří návrhů vybral. Samozřejmě
rozhodovat bude řada faktorů, také finanční. Přestože v původním hlášení o požáru hasiči uvedli
předběžnou škodu na 1milion korun, všem bylo hned od počátku jasné, že novou rozhlednu za tyto peníze
nikdo nepostaví. Nadále tedy pokračuje veřejná sbírka. Zde přinášíme jen pár fotografií z jednání poroty.
Vítěznénávrhy si lze prohlédnout www.kct-tabor.czadalší informace získat na



Pozvánka na nejbližší akce a na hlavní akce KČT oblasti Jižní Čechy v roce 2013

25. 12. 2012 - Štěpánská jízda - dle povětrnostních podmínek splutí řeky a pochod, pořádá Vodácký klub
Suchdol n. Luž.

29. 12. 2012 - Krumlovský čtyřlístek - pěší trasa Černý Kříž - Stožec, pořádá KČT START Český Krumlov
31. 12 2012 - Silvestrovský výstup na Mehelník, pořádá KČT Otava Písek

23. 3. 2013 - 58.ročník Jarní kilometry s turistickou sazkou - Kleť ( křtěním planetky
V. Náprstek), pořadatel : KČT Turista České Budějovice, oblastní výbor KČT Jižní Čechy

15. 8. - 17. 8. 2013 - DEP „Krajem pětilisté růže” - Český Krumlov, pořadatel KČT Start Č. Krumlov
31. 12. 2013 – Silvestrovský výstup na Mehelník, pořadatel KČT Otava Písek

Mezi tím ovšem celá spousta dalších pochodů, putování, cykloakcí ...
Již brzy bude k dispozici nový kalendář akcí KČT oblasti Jižní Čechy,
akce budou samozřejmě zveřejněny i na webových stránkách
www.volny.cz/kct-jck

KČT oslaví příští rok 125 let od svého založení, dojde tedy jistě
i na vzpomínkové a slavnostní akce.
Pokusíme se být u toho.

spojeno s

Tolik čtvrté číslo Zpravodaje, ročníku 2012. Budeme rádi, kdyžnámzachováte přízeň a dátenámvědět, co ve
Zpravodaji postrádáte, o čem byste se rádi dozvěděli víc. Ale hlavně budeme rádi, když nám pořadatelé
turistických akcí dají vědět o tom,cozajímavéhouspořádali nebo se chystají uspořádat.

Toto číslo Zpravodaje redakčně připravili Jiří Franc a Karel Charvát.
Fotografie z akcí publikujeme díky vstřícnosti jejích autorů, v naprosté většině členů odborů KČT.

Šířeno elektronicky, uzávěrka čísla 15. října 2012
Připomínky či podněty prosím zasílejte na e-mail charvatfoto@volny.cz, nebo jiri.franc@kct.cz
Příští číslo vyjde na přelomu prosince 2012 a ledna 2013.
Šířeno bezplatně, jednotlivé příspěvky jsou však chráněny autorskými právy ve smyslu příslušných zákonů
ČR.


