
Vážení turistéa našimilí přátelé apříznivci,

přinášíme Vámdalší várku informací a pozvánek. Jeneskutečné, jak ten čas rychle letí. Toto vydání zahajuje třetí
ročník Zpravodaje, přitom to není tak dávno, kdy jsme společně s Jiřím Francem debatovali o podobě Zpravodaje
a obsahu jeho úplně prvního čísla. Tři roky utekly jak voda. Rok je tomu, co shořela rozhledna Hýlačka. Za ten rok
stihli táborští turisté vypsat veřejnou sbírku a vyhlásit architektonickou soutěž. Vítězný návrh ale vzbudil hlavně
u místních obyvatel vlnu nevole, tak velkou, že dokonce sepsali petici táborskému starostovi. To rozhledna nad
Lipnem, na které končí také loni otevřená stezka korunami stromů, se líbí snad každému. Anabízí hezký pohled na
Lipenskou přehradu i teď v zimě. Do třetice rozhledny - loni byla také otevřena rozhledna na Knížecím Stolci.
Vojenský prostor Boletice se opět pootevřel návštěvníkům. Ale nejen rozhledy z rozhleden dělají turistiku. Také
schůzování, značení turistických cest, pořadatelská činnost. Ao tomvšembude toto číslo Zpravodaje. Přejeme po
všechstránkách úspěšnýrok2013.

Apřejemehezké čtení.

Vednech sena turistické chatěPrachovvPrachovských skaláchuskutečnilo jednáníÚVKČT.
Za oblast Jižní Čechy se jednání zúčastnil předseda p. Franc.Účastníci projednali přípravu oslav 125.výročí
založení KČT v roce 2013, významné akce KČT v roce 2013, stav výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře,
mezinárodní činnost v roce 2013, projekt Stezka kolem Lužnice, nové směrnice KČT, hospodaření KČT a návrh na
rok 2013, vyznamenání členů KČT, projekty „Pohádkové Česko“, trasy pro vozíčkáře, akce Toulavý kočárek a jiné
důležité věci. Na jednání byl představen tiskový mluvčí KČT p. L. Ptáček z Plzně. Ú během jednání vybrali
částku 3700Kč,což představujepaletucihel,určenounavýstavbu chatyna Lyséhoře.

30. 11. - 2. 12. 2012
KČT Jiří

častníci

Jiří – člen ÚV KČTFranc

Zasedání ÚV KČT



Ve Skiareálu Lipno vrcholí přípravy na zimní sezónu

Pravda, tento příspěvek přichází poněkud opožděně. Teď v polovině ledna, kdy se rodí toto číslo
Zpravodaje, je zimní sezóna na horách už v plném proudu. Berte tedy prosím tento článek jako malou
reminiscenci.
Letošní zimní sezóna opět potěší milovníky lyžování a snowboardingu novinkami. Přestože sezóna
v Lipně nad Vltavou pokračuje i v podzimních měsících otevřenou Stezkou korunami stromů Lipno,
otevřeným Lanovým parkem Lipno, Aquawordlem i Bikeparkem, obsluha lanovek Skiareálu Lipno
největšího jihočeského lyžařského střediska - je zaměstnána prací na revizi lanovky a instalaci
pojízdných koberců ve výukovémhřišti Foxpark.
„V těchto dnech zajišťujeme údržbu lanové dráhy pro sjezdovky Promenádní a Střecha, které přes léto
nejsou v provozu. Dosud jsme zkontrolovali všechny sedačky, provedli jsme defektoskopii lana,
promazali jsme kladkové baterie, čepy a vyměnili ložiska. Kvůli těmto úkonům jsme museli sedačky
z lanovky sundat a pak je zase vrátit zpět,“ uvedl Petr Dušek, ředitel společnosti Lipno Servis provozující
Skiareál Lipno. Doplnil, že práce trvala údržbářům několik dní, protože se jednalo celkem o téměř 300
sedaček.
Stejně jako v předchozích letech i letošní zimní sezóna přinese několik novinek. Provozovatel skiareálu
například upravuje propojení sjezdových tratí Školní a Promenádní, které bude jednímzhlavních lákadel
nadcházející zimní sezóny. „Zde zejména vyrovnáváme terén tak, aby lyžaři mohli využít nový prostor
k pohybupo sjezdovkách,“ podotkl ředitel Dušek.
V příštích dnech budou nainstalovány i pojízdné koberce do hřiště Foxpark, které je českým
nejmodernějším výukovým hřištěm s pohádkovými slalomovými dráhami či kolotočem. Technici zatím
připravili všechny zábavnéprvky pro hřiště, konkrétně kolotoče, figury a podobně.
Právě Foxpark zpestří svým návštěvníkům pobyt další letošní novinkou večerním osvětleným
provozem. „Výukové hřiště jsme nově osvětlili, aby bylo zájemcům k dispozici i ve večerních hodinách.
Konkrétně tedy bude otevřeno nově od 18 do 20 hodin,“ uvedl marketingový manažer Lipno Servis Jiří
Falout.
Na Lipně využívají jeden z nejlepších zasněžovacích systémů v České republice, který je během pěti
mrazivých dnů schopen zasněžit sjezdovky tak, aby byly připraveny k provozu. V těchto dnech se
zkoušejí rozvody vody pro zasněžování a vpouštění tlaku do systému.
V letošní zimní sezóně se budoumoci návštěvníci Lipenska poprvé podívat do Stezky korunami stromů.
Na vrcholu bude fungovat půjčovna speciálních outdoorových bot a zároveň úschovna lyží a lyžařských
bot.
Ještě než se znatelněji ochladí a přijde první sníh, snaží se v Lipně nad Vltavou pomocí různých
speciálních nabídek o zpestření podzimu. „Návštěvníkům nabízíme různé balíčky zvýhodněných
služeb, které obsahují pobyty na Lipně a další služby, spojené s výběrem z kulturních a sportovních
specializovaných programů. Naším cílem je turisty na Lipensko přilákat i na podzim, kdy je zde také
velice krásně,“ doplnil Falout.

–

–

Pracovníci provádějí práce na jedné z lanovek Skiareálu Lipno



Aktiv členů Jihočeské krajské komise značení

Uskutečnil se ve dnech 5. - 7. října 2012 v objektu Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice – Myslivna pod Kohoutem.
Zúčastnili se jej zástupci všech značkářských obvodů z kraje. Projednali mimo jiné situaci ve financování značení
v Jihočeském kraji, informace ze semináře ústředních instruktorů značení, výsledky krajských revizí, novinky ve
zpracování map, metodické a organizační záležitosti. Zabývali se též nedostatkem značkářů v obvodu Volary. V
sobotu účastníci uskutečnili revizi značení ve Slepičích horách (značkářský obvod Č. Krumlov) s výsledkem návrh
změny jedné z tras.

Jiří Franc

Z činnosti Turistických oddílů mládeže (TOM) v roce 2012
Turistický závod (TZ) patří k tradičním závodům v rámci KČT s dlouholetou tradicí. V Jihočeském kraji se tomuto
odvětví turistické činnosti nyní věnují pouze dva turistické oddíly mládeže - TOM Práčata Rapšach a TOM Delfíni
Borotín - a dále pak členové o. s. Husot Strakonice. Tradiční účastníci z minulých let – Č. Krumlov, Č. Budějovice,
Vodňany - sedo TZ v roce2012nezapojili (malá členská základna, finance). Přesto našeoddíly patřily i v roce 2012
mezi špičku v rámci ČR. Na mezinárodním mistrovství v Březolupech získal Rapšach dvě zlaté a dvě stříbrné
medaile a Borotín jednu zlatou medaili, při přeborech ČR (jednotlivci, štafety, smíšené dvojice) získal Rapšach
2 zlaté, 1 bronzovou, Borotín 4 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzovou a svoji premiérovou medaili i Husot -1 bronzovou.
V celkovémhodnocení Českéhopoháru získalRapšach tři prvenství ( Šebestová, Círalová, Šebesta) a Borotín jedno
(D.Němeček), dále pak 2 stříbra a 2 bronzy. Nejúspěšnější závodnicí se stala Zuzana Šebestová z TOM Rapšach,
kterás výjimkou jednoho závodu vyhrálavšechnyostatní.
Výborní byli i ostatní závodníci - z Rapšachu Círalová, Šebesta, Círal ml. a st., z Borotína L. Rechtoriková,
D.Němeček,V. Čapek,L. Holub,M.Němeček aZ.Novotná, zHusotuV.Račan.
V roce2013 plánují TOMRapšach aBorotín tyto závody:

ýdenvdubnu2013 -MistrovstvíVitorazska
- M í Jihočeského krajeBorotín - Sudoměřiceu Tábora

1.t
13.4. 2013 istrovstv

Jan Tůma, garant TZ v Jihočeském kraji



DEP „Krajem pětilisté růže“
Ve dnech 29. 8. – 1. 9. 2012 se konal již 44. ročník mezinárodního dálkového etapového pochodu „Krajem

pětilisté růže“, tentokráte se střediskemvRožmberku. Podařilo senám zajistit největší počet lůžek na zámku, další
ubytování v naší ubytovněaněkolik lůžek v penzionech.
Trasy vedly nádhernou krajinou v širokémokruhuokolo Rožmberka. První trasa vedla z Rožmberka přes bývalou
ves Žumberk aHorní Přísahovna Kraví horu (796m)a doVyššího Brodu. Tato cesta je lemována pěkněopravenými
kapličkami, které sem byly svezeny ze zaniklých vesnic Žumberk, Horní Přísahov, Machnatec a Hořipná. Dokonce
jsme se na kontrole v Horním Přísahově setkali s rakouským občanem, který se zasloužil o jejich vyhledání
aopravu.
Pro ty zdatnější trasa pokračovala Opatskou cestou, okolo vodopádů sv. Wolfganga na poutní místoMaria Rast

amStein aodtudkřížovoucestou zpět doVyššíhoBrodu–20km.
A pro ty nejzdatnější byla trasa prodloužena přes Drkolnou k záhadnému místu označovanému jako pyramida

nebomohyla. Podle posledního průzkumu jepravděpodobné, že jde o stavbu ještě z dob před naším letopočtem,
snad o bývalé keltské strážnímísto.Mohyla je dokola obehnána kamennými , namnoha místech rozpadajícími
tarasy. Zasazené okno, ani soška do mohyly nepatří; obojí sem bylo vsazeno až po r. 1989. Od mohyly došli
pochodníci na autobusovou zastávku Těchoraz u Vyššího Brodu, odkud se do Rožmberka vraceli autobusem.
Vnoháchměli 32km.
Po krásném, slunečném prvním dni následovalo deštivé počasí. Druhý den vedla trasa z Rožmberka na Trojany,

Rybník, bývalou ves Klopanov, na Jenín a zpět do Rožmberka (22 km). Delší trasa pokračovala z Klopanova do
Horního Dvořiště, Mlýnce, Radvanova a na nejjižnější bod ČR. Pak zpět opět přes Radvanov na Petřejov a do
Studánek, odkud vytrvalé pochodníky odvezl zvláštní autobus. Na kontrole u nejjižnějšího bodu republiky jsme
obdivovali, žetuto 35k trasu, i přes deštivépočasí,absolvovalo48 turistů.
Třetí den měl být velmi bohatý na výhledy, ale opak byl pravdou. Již od rána drobně pršelo. A nejen to, mlha

zahalilavšechny výhledy.
Z Rožmberka se účastníci pochodu vydali okolo Studence na Přízeř, Horní Jílovici a zkrácenou lesní cestou do

Běleně.Dále trasa pokračovala lesními cestami i pastvinaminabývalé vesniceHorní aDolní Světlá,doMalšínaa na
Ostrov, kde bylo občerstvení v hostinci. Odtud pokračovala do Větrné, odkud odjela větší část pochodníků
zvláštním autobusemzpět doRožmberka.
Vytrvalci pokračovali přesbývalé vsiMachnatecaHořipnoudocíle pochodu–Rožmberka.

Odměnou všembyldiplom, ale i promočenéboty. Ipřesto panovaladobránálada, vtipy na počasí a uBěleňské lípy,
kdebylakontrola i pojízdnýbufet sobčerstvením, ženy z Ivančic zazpívalymoravsképísně.
Špatnépočasí téžnapravil „Puchýřovýbál“, který se konal v Rožmitále naŠumavěa kdenás turisté ujišťovali, že se

jimputování i přesnepřízeňpočasí líbilo ažepříští rokopětpřijedou.
Pochoduse zúčastnilo257 turistů zČech,SlovenskaaNěmecka.
Snad nad 45. ročníkem pochodu v Českém Krumlově, který se bude konat 15. až 17. srpna 2013, bude svítit

sluníčko. To všemúčastníkůmpřejí pořadatelépochoduzOdboru KČT START z ČeskéhoKrumlova.

se

Libuše Kuchtová MT, ředitelka pochodu

Prezentace účastníků Kontrola na Kraví hoře

Hraniční přechod Radvanov - Rading



„PRAHAslaví 125 let K T“Č
Termín: pátek 14. – ned le 16. ervna 2013ě č

Hlavní partner a základní centrum akce:
Národní zem d lské muzeum - Letnáě ě

Program:
pátek 14. + sobota 15. ervnač

- p šky:ě návšt va pražských památek: muzea, pražské v že,ě ě
botanická zahrada, zoologická zahrada
vycházky po nejzajímav jších trasách podve erních pochodě ůč

- na kole: vyjíž ky po pražských cyklostezkáchď
- na vod : tradi ní plavba Prahou „Z Braníka do Troje“ (sobota)ě č

ned le 16. ervna - Záv re né vyvrcholeníě ěč č

hv zdicový pochod na piknik v Botanické zahrad v Trojiě ě

Ubytování: t locvi ny, vysokoškolské koleje nebo samostatně ěč

Stravování: školní jídelna
Velká razítková sout ž a další p ekvapení.ě ř

Sledujte www.kct.cz www.prahouturistickou.cz 



Šlápn te do pedál a p ije te na významnou akci K Tě ů ř ď Č

4. mezinárodní sraz cykloturist S kolem kolem Prahyů
Datum konání: 2. - 7. ervence 2013č

Program:
2. 7. - Zahájení cyklosrazu, prezence ú astník , individuální výletyč ů
3. 7. - Den Rakovnicka
4. 7. - Den Ladova kraje
5. 7. - Den Polabí
6. 7. - Den Prahy, manifesta ní jízda Prahouč
7. 7. - Ukon ení cyklosrazuč

Pro více informací sledujte stránky:www.kct.cz nebo www.prahouturistickou.cz



Seminář vedoucích a cvičitelů KČT oblasti Jižní Čechy

Vednech 13. - 14. 10. 2012 se konal seminář KČT oblasti Jižní Čechy v Sepekově uMilevska. Pořadatelem semináře
byl KČT Milevsko ve spolupráci s oblastním výborem KČT. Centrum dění bylo v Sepekově, kde bylo pro účastníky
zajištěnoubytování astravování.Zúčastnilo se celkem32 turistů.

Program : v sobotu během dne pěší trasa 16 - 20km s plněním praktických činností v terénu jak pro nové
vedoucí či cvičitele, tak i pro ostatníúčastníky – formoupracovního listu (poznávánídřevin, historie, hledání skrýší
geocaching , topografie).Tohoto výletu
Večerní blokbyl vyplněn přednáškamiMgr. V. Průchy, Ing. Lesáka, Ing. J. Peltana, Ing,Macháčka aM.Matuštíkové.
Dozvěděli se tak o změně kvalifikace a činnosti sekce VHT , kvalifikace, jakou akci v horách může vést vedoucí či
cvičitel PT, o nebezpečí v horách, práci s GPS , geocachingu, tvorběmap a chybách vnich,

.
Peltan vyhodnotil pracovních listy, součástí semináře byl

takévýklad a praktickáukázka nordic-walkingu(chůze sholemi).

Účastníci, kteří skládali zkoušky na vedoucí nebo cvičitele pěší turistiky, na zkoušky dostali v předstihu
, přinesli vypracovaný návrh výletu, následoval všeobecný test, osobní pohovor – zhodnocení nejasností

či případnéchyby vtestu ( vysvětlení) adoplňují otázky dle kvalifikace.
Velmi dobře byli připraveni pánové z KČT Tábor a Č. Krumlova. Účastníkům byla potvrzena do průkazů KČT
dosažená kvalifikace a bude zasláno též na jednotlivé odbory. Bylo poukazováno na zastaralé učební texty pro
přípravu.
Zásluhou členů KČTMilevsko jsme poznali oblast, kam se těžkomůžeme dostat zásluhou nedobrého spojení. Po
celý víkend nám přálo počasí , účastníci ocenili ochotu místních – večerní prohlídka poutního kostela v Sepekově
s výklademohistorii a krátkou ukázkou zpěvu. V neděli byla připravena vedená vycházka po zajímavostech v okolí
Sepekovaa následněpředodjezdemdomůvětšina uskutečnila prohlídkuMilevska ( židovský hřbitov, klášter).
Příští seminářpřipraví KČTČ. Budějovice apředběžnémístokonání je Lišov uČeskýchBudějovic .

se zúčastnili i ostatní členovéKČT, především zMilevska.

o chatách KČT, slevovém
systému Eurobeds, akcích ústředí a oblasti ke 125. výročí založení KČT, o akci Vystup na svůj vrchol a
připravovanýchmetodických akcích v roce 2013. Ing. Jiří

písemný
materiál

Jiří Franc



Z činnosti Lesů České republiky

Lesy ČR obnovily zbytky historického objektu legendární Koněspřežné železnice České Budějovice – Linec.
Současně zde Lesy ČR otevírají nové naučné místo nazvané „Koňská dráha“. Tato turistická zajímavost se nachází
v lesích poblíž státní hranicemezi ČRa Rakouskem, přibližně tři kilometry jižním směremodmístní části obceDolní
Dvořiště zvané Rybník, v okrese Český Krumlov, v Jihočeském kraji. V těchto dnech proběhlo slavnostní
představení realizovanéakce široké veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že Koněspřežná železnice České Budějovice – Linec byla ve své době vůbec první železnicí
v kontinentální části Evropy, jedná seo unikát přesahující hraniceČeské republiky. Lesy ČRdo projektu investovaly
více než jeden a půl milionu korun. Náklady byly hrazeny z Programu 2020, kterým podnik ze svých vlastních
prostředkůcelostátněpodporujeveřejněprospěšnéfunkcelesů.
Zrekonstruovaným objektem je dochovaná polovina mostu představující více než 10 metrů vysoký mostní pilíř
a na něj navazující mohutný násep přecházející v terénní zářez vylámaný do skalnatého terénu. Druhá polovina
mostu byla včetně tělesa náspu v 50. letech minulého století zbourána při výstavbě cesty a ženijně technického
zabezpečení státní hranicenechvalněznámého jako železná opona.Nanáspusenacházejí zbytky strážního domku
a v blízkosti další dva téměř zcela dochované mosty střední velikosti. Celkově lze říci, že se na tomto relativně
malémmístěnachází veškeré charakteristické stavby, se kterými semůžemena koněspřežce, jak se takénaší první
železnici říká, setkat.
Lesy ČR nechaly již v roce 2010 očistit vlastní těleso zachovalého pilíře a prostor mezi ním a lesní cestou od
náletových dřevin. V roce 2011 podnik stejné opatření provedl i v případě náspu koněspřežné dráhy. Současně se
podařilo odklonit vodní tok dále od zachovalého mostního pilíře a odstranit nánosy sedimentu z vodního toku, a
dále pak odstranit hráz ze sutě zdemolovaného pilíře, čímž došlo k odhalení zbytků druhého rozbořeného
mostního pilíře. Odhalením zbytků pilíře vynikla mohutnost celé stavby, což návštěvníkům umožní udělat si
komplexnější obrázekostavitelskémumunašichpředků.
Dlouhodobou snahu Lesů ČR se podařilo završit letos dokončením rekonstrukcí obou mostních pilířů spolu
s vytvořením vyhlídkové plošiny na vrcholu toho vyššího z nich. Dochovaná a dnes již i zrekonstruovaná polovina
mostu je v ČR unikátní také svou velikostí, neboť ve své době byl most jedním ze dvou nejvyšších v Čechách.
Zároveň je, na rozdíl od ostatních podobných objektů, velmi dobřepřístupnýpo lesní cestě vedoucí z osadyRybník
doČeskéhoHeršláku, pokteré vede cyklistická trasa, která je rovněžvyužívánakpěší turistice.
Zároveň s dokončením rekonstrukce se veřejnosti v místě otevírá nové naučné místo Lesů ČR: přibližně 1500
metrů dlouhý vycházkový okruh s deseti informačními panely o historii koněspřežné železnice, které jsou
umístěnyna800mdlouhémúseku tělesadráhy. Jdeo jednuze součástí komplexního informačního avzdělávacího
systému věnovanému právě této bývalé dopravní tepně. Veřejnost se dozví informace nejen o historii stavby, ale
i průběhu celé trasy železnice včetně detailů o významných a dominantních stavebních prvcích, jakou jsoumosty,
náspy abudovy.Naučnémísto je vybaveno i odpočinkovou lavicí se stolem.
Po bývalé Koněspřežné železnici České Budějovice – Linec se dodnes zachovaly jak zemní, tak zděné objekty.
Některé z nich stále železnici slouží. Ze staveb se nejlépe dochoval strážní domek koněspřežky v Českých
Budějovicích v Mánesově ulici, kde sídlí stálá expozice Jihočeského muzea, dále pak bývalý strážní domek
uKamennéhoÚjezdu, zájezdní hostinec vHolkově, bývalástaničníbudova vBujanově, dnes stojící vedle železniční
stanice, dále klenutý můstek ve Velešíně a zachovalé opěrné zdi vysokého dřevěného mostu nedaleko Dolního
Dvořiště.
Zahranicemiv sousednímRakouskufunguje expozicekoně-
spřežnédráhy jinak. VeměstěKerschbaumu jemožnési pro-
hlédnout historickoubudovu nádraží koněspřežky astálou
expozici o této historické trati.Oproti české je rakouskáex-
pozice doplněna oasi 500metrů dlouhý zrekonstruovaný
a funkční úsek této historické trati, po které semohounáv-
štěvníci projet.
Svýmzaměřením,tématem i rozsahemse jednáomimořád-
nou akci nejen naúrovniČeské republiky,ale takéna úrovni
mezinárodní.

Mgr. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR



Soutěž Kudy z nudy

Dne21.11.2012 nazámku vPardubicích nakonferenci Fórum
cestovního ruchu byly vyhlášeny výsledky soutěže agentury
CzechTourism - Ceny Kudy z nudy 2012. Ocenění za 1.místo
v kategorii Podnikatelský počin získala Pohádková kovárna
v Selibověu Písku. Selibovnení jedinýmoceněnýmturistickým
počinem zaJihočeský kraj - oceněny byly i stezka v korunách
stromůnaLipněaČeský KrumlovCard.

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Nejjižnější bod České republiky
Většina znás by tentobodhledalana JižníMoravě , ale není tomu tak.Nachází se v Jihočeskémkraji – v bývalém

hraničním prostoru s Rakouskem, kam se dříve nemohlo, nedaleko hraničního přechodu Studánky u zaniklé
osadyRadvanov. V současnosti se kuvedenémumístudostanemebuďna kole, pěšky či autem. Z rakouské strany,
přibližně 2 km za hraničním přechodem, je vyznačena odbočka do obce Rading , autem lze dojet až k parkovišti
u zájezdního hostince Jausenstation, dále 300 metrů pěšky k hraničnímu přechodu Radvanov - Rading. Zájezdní
hostinec je vyhlášen svými lidovými jídly našich jižních sousedů. Otevřeno má mimo pondělí od 1.prosince do
31.března denně. Z ČR se dostaneme na toto místo značenou pěší trasou KČT z Vyššího Brodu či Horního
Dvořiště. Vsoučasnédoběprobíhají úpravy tak, abytotomístobylo dosažitelné i pro cykloturisty.

býval nejjižnější vesnicí na našem území. Poprvé je zmiňován v r. 1379. Vesnice ležela na větvi
Solné stezky, která vedla z Podunají k břehům Vltavy a v Přídolí se rozvětvovala dalšími směry. Byla jednou
z nejstarších obchodních tras ve středoevropském měřítku. Teprve císařské privilegium z r. 1034 zakázalo tuto
cestu používat. Upřednostňovalo cestu vybudovanou P. Otakarem II. z Českých Budějovic do Freistadtu. Tato
kratší trasa přes Bad Leonfelden lákala kupce i nadále přes opakované zákazy pěti císařů, což bylo příčinou
válečných konfliktů mezi těmito městy- Bad Leonfeldenem a Freistadtem. Dnes můžeme tuto historii poznat na
několikapanelech naučné stezky.

Švédské šance u Radvanova – obranná stavba na rozvodí a zároveň na jedné z nejdůležitějších spojnic Dunaje
a Vltavy – důležitý obranný bod v případě ohrožení. Nachází se na rakouském území těsně za hraničním
přechodem Radvanov/Rading. Šance byly vybudovány tehdejším majitelem panství v r. 1641 ze strachu před
vpádem švédských vojsk. Švédské posádky se zdržovaly na sever od obranného valu, ale neodvážily se útoku.
Oddíly císařské armády sembyly odvedeny vdobě válečnéhonebezpečí celkem třikrát: 1641-1648 nájezdy Švédů,
1663-hrozba turecké okupace, 1680-1681 v doběmorové rány. Stavba a její rozměry:malé náspy dlouhé 1700m
u Chobolky /západní okraj /, 700 m dlouhá předprseň s týlním valem, zbudovaným z vykopané zeminy, velké
zákopynasolné stezce.
Uvedená místa můžete navštívit při plnění TTO Vltavsko – Dunajské cesty, kterou společně vyznačili a připravili
turisté KČT Český Krumlov a sekce Rodlland rakouského Alpenvereinu ve Zwettlu/Rodl. Trasa vede z Českého
Krumlova doLince.Uvedenámísta najdetenamapěKČTč. 73„VltavapodVyššímBrodem ''.

Radvanov tzv.

Jiří Franc

Zpravodaj je vydáván a šířen pouze v elektronické podobě. Vychází čtvrtletně.
Redakční zpracování Karel Charvát a Jiří Franc. © KČT oblasti Jižní Čechy, 2013



Obecní úřad Nová Pec, Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec
Tel.: tel.388 336 029, www.sumavska30.cz, www.novapec.info
Email: jakub.kozeluh@seznam.cz, prihlaska@sumavska30.cz

Starosta, obecní zastupitelstvo a obec Nová Pec
Vás zvou na

2.ročník
závodu v klasickém běhu na lyžích
ŠUMAVSKÁ TŘICÍTKA,

který se pod záštitou olympijských medailistů Květy Peckové - Jeriové, Pavla Bence, Jana Kůrky,
šéftrenéra mužské lyžařské běžecké reprezentace Miroslava Petráska, CzechTourismu a podnikatele

Jana Struže uskuteční

25. až 27. ledna 2013
V NOVÉ PECI NA ŠUMAVĚ

Závody proběhnou v kategoriích MUŽI, ŽENY, ŽÁCI, DOROSTENCI, PODNIKATELÉ, POLITICI,
VIP OSOBNOSTI A DĚTI jako otevřený závod pro závodníky a závodnice bez výkonnostní třídy

i s výkonnostní třídou, příchozí, závodníky a turisty ze zahraniční.

Přihlášky k závodu lze podat
a) elektronicky – do 25. 1. 2013 na mailovou adresu prihlaska@sumavska30.cz

b) osobně v den závodu, nejpozději 30 min. před startem

Propozice a podrobnosti k závodu naleznete na webových stránkách závodu
www.sumavská30.cz

Informace Vám poskytnou i funkcionáři závodu na emailových adresách:
Jakub.kozeluh@seznam.cz a prihlaska@sumavska30.cz

RÁDI VÁS UVÍTÁME V NOVÉ PECI NA ŠUMAVĚ
ORGANIZAČNÍ VÝBOR v čele se starostou Nové Pece Jakubem Koželuhem a olympijští

medailisté Květa Pecková-Jeriová, Pavel Benc, Jan Kůrka a další.


