
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

  

Turisté v Olympijském parku RIO-LIPNO 2016 

Klub českých turistů spolu s Asociací turistických oddílů mládeže byl prostřednictvím svých aktivit, 

turistických tras/pochodů a Turistického závodu – součástí Olympijského parku RIO-LIPNO 2016. 

Od 5. až do 21. srpna 2016 vždy od 10 do 18 hodin bylo možno navštívit také stánek KČT. 

Stánek byl umístěn hned vedle centrálního parkoviště (poblíž lanovky, bobové dráhy a lanového centra). 

Odtud mohli zájemci vyrazit na čtyři  turistické trasy: 

 8 km – maratonská 

10 km - vytrvalecká 

  5 km - mílařská 

  5 km – sprinterská. 

 

Po dokončení trasy byly v cíli připraveny drobné turistické suvenýry a pro zájemce razítko IVV. 

 

Ve stánku Klubu českých turistů byly k dostání různé turistické suvenýry včetně turistických vizitek i té 

olympijské a mnoho zajímavých razítek. Pro zájemce byl připravený MALÝ TURISTICKÝ KVÍZ a pro děti 

různé turistické soutěže s odměnou. 

Na zajištění a přípravě se podíleli turisté KČT oblasti Jihočeského kraje  

 

Jiří Franc 
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48 ročník DEP „Krajem pětilisté růže“ - 18.-20. 8. 2016 

Pořadatelem této akce je KČT Český Krumlov. Jedná se o jeden z nejstarších dálkových pochodů 

a patří mezi jedny z prvních mezinárodně pořádaných v ČR. Pochod se koná vždy na jiném místě 

v kraji a pro účastníky jsou na každý den připraveny tři trasy. Na závěr je připravena turistická zábava. 

Putující turisté dostávají „vandrbůch“ s popisem tras a zajímavostmi na trase. Letošní centrum dění 

bylo ve Velešíně. Slavnostního zahájení se zúčastnil zástupce města Velešín a rakouských turistů. 

Zúčastnilo se cca 300 turistů, pro které pořadatel připravil ubytování na lůžku, stravování, zábavu, 

dopravu na místa startu, otevření památek. Počasí všem po celé tři přálo. 

Další ročník v roce 2017se bude konat v Jindřichově Hradci. 

Jiří Franc 

   
 

 
 
 
 

Krušné hory - 24. 6. - 1. 7. 2016 

 

V tomto termínu připravila cvičitelka A. Šafářová z KČT České Budějovice týdenní, poznávací, pobyt 

v Horní Blatné. Doprava účastníku byla vlakem a na přesuny používali též  BUS či vlak ČD. Tématem 

bylo poznat tuto západní část Krušných hor, což se naplnilo. Účastnicí poznali mnoho pěkných míst 

v tomto kraji např. Jáchymov, Potůčky, KarlovyVary, Boží Dar, Klínovec a mnoho dalších zajímavých 

míst při pěších výletech. Co bylo důležité po celý pobyt přálo všem počasí, takže všichni odjížděli 

spokojeni. 

Jiří Franc 



   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Jeseníky - Dlouhé stráně  

Eurorando 2016 

Zakončení této turistické akce, která nás provázela v roce 2016 a byla jednou z významných akcí KČT v ČR 

bylo v Koutech nad Desnou dne 27.8.2016. Akci připravil KČT Šumperk ve spolupráci s KČT oblast 

Olomoucký kraj a PR KČT. Pro účastníky byl připraven doprovodný program, jako například možnost 

návštěvy elektrárny Dlouhé stráně, vystoupení folklorních souborů, pěší trasy. Nechybělo ani slavnostní 

zakončení této akce, kde zástupci jednotlivých oblastí či krajů předali stuhu na štafetový kolík, který byl 

dopraven do Švédska, s výpravou turistů KČT, na závěr celo evropské akce. Slavnostního zakončení se 

zúčastnili: předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal, pani Lis Nielsen – prezidentka Evropské asociace 

turistických klubů/EWV-ERA/,starosta Velkých Losin Ing. Miroslav Kopřiva, poslanec parlamentu ČR Mgr. 

Jiří Mihola. Přítomni byli též další členové vedení KČT. Málokdo vynechal pěší výlet na vrch Mravenečník 

a návštěvu infocentra ČEZ pod vrchní nádrží přečerpávací elektrárny. Stálo to za to – krásné slunečné 

počasí a Jeseníky jako na dlani. Závěru se zúčastnilo na 500 turistů z ČR. Mezi nimi nechyběli zástupci KČT 

oblasti Jižní Čechy, i když jsme to měli pěkně daleko. 

Jiří Franc 



Husovy slavnosti Husinec 

Ve  středu 6. července 2016 (svátek) jsem vedl turistickou vycházku z cyklu Opakování 

s názvem „Husovy slavnosti Husinec", k uctění památky Mistra Jana Husa a dalšímu poznání 

kraje, kde se podle legendy narodil. Z Českých Budějovic jsme vyjeli vlakem v 7.10 hodin do 

stanice Číčenice, kde jsme přestoupili na osobní vlak směr Prachatice a dojeli do stanice 

Strunkovice nad Blanicí. Prošli jsme městysem a stále do kopce po silnici i zeleně značené 

trase pokračovali k lesu pod vrch Hořejší. Ten jsme po lesní cestě obešli do sedla Čarouše. 

Odtud po červeně značené trase a po chvíli i silnici došli do osady Budkov, kde jsme si 

prohlédli tvrz a posvačili. Posilněni jsme lesem a úvozem zvolna vystoupali téměř pod vrchol 

Homoliny. Z kopce jsme se skutáleli ke hřbitovu na okraji Husince. Zde jsme si prohlédli 

hrob krasobruslařky Áji Vrzáňové a pokračovali na náměstí. Zde jsme povinnou část 

vycházky ukončili. Čtyři účastníci spěchající domů pokračovali po modře značené trase na 

vlakové nádraží v Těšovicích. Další sledovali kulturní program, trhali květ lípy a vedoucí 

navštívil Husovu skalku, novou lávku a přitom lovil multikeš. Na pana Friedbergera jsme se 

nedovolali a tak jsme místo zahradní železnice viděli jen oslíka. Na autobusovém nádraží 

jsme marně čekali na autobus. Po víc jak hodině jsme zjistili, že zastávka byla přeložena na 

horní konec městyse. Po krátkém váhání jsme konečně vyrazili úprkem prk a poslední spoj 

jsme zastavili jen kousek od zastávky. Nakonec jsme se domů se zajížďkou do Prachatic 

dostali. 

Akce se zúčastnilo 11 turistů. Délka pěší trasy byla asi 10 km, čtyři členové ušli 13 km. Bylo 

slunečno, teplo a sucho.  

 

Ing. Jiří Peltan 

 
 
  



  116. Deutscher Wandertag - Sebnitz 

Prezentace České republiky a agentury CzechTourism 

v rámci akce   116. Deutscher Wandertag, konané ve dnech 

22. – 26. 6. 2016 ve městě Sebnitz 
 

116. Deutscher Wandertag se uskutečnil v uvedených dnech ve městě Sebnitz, které leží na hranici s Českou 

republikou. Účast KČT na propagační výstavě, která se jako obvykle konala pod názvem Wanderbörse. KČT 

se akce Wandertag každoročně zúčastňoval svým stánkem od roku 2002. 

 

116. Deutscher Wandertagu se zúčastnili skupiny německých turistů ze 48 německých turistických klubů 

(z celkového počtu 57), které jsou sdruženy pod střešní německou turistickou organizací Deutscher 

Wanderverband. Akce se zúčastnilo přes 5 tis. turistů. Na závěrečný den se přijelo podívat dalších cca 4 tis. 

turistů. V závěrečném průvodu šlo, podle sdělení pořadatelů, 6 tis. turistů. Turistická výstava Wanderbörse 

byla tentokrát umístěna na čtvercovém centrálním náměstí města Sebnitz. 

KČT, jako obvykle, propagoval Českou republiku jako vynikající destinaci cestovního ruchu. Propagační 

materiály, které jsme obdrželi od agentury CzechTourism, byly prakticky všechny rozdányMezi těmi, kteří se 

u stánku zastavili, byli i desítky členů vedení jednotlivých německých turistických klubů. Při otevírání stánku 

se u něj zastavil i Dr. Hans- Ulrich Raufus, předseda německé střešní organizace Deutscher Wanderverband a 

s ním i další členové německého vedení. Kromě propagačních materiálů CzechTourismu bylo rozdáno i 1200 

atlasů turistických cílů, vydaných KČT s výrazným logem agentury CzechTourism. Hlavní upoutávkou na 

krásy Česka byly krásné plakáty s význačnými českými architektonickými klenoty a s výrazným logem 

agentury CzechTourism, umístěné na obou stěnách stánku. V průčelí pak byly roll-upy, rovněž s logem 

CzechTourismu. 

 

Kromě toho byly ve stánku umístěny i dva roll-upy propagující první moderní dálkovou pěší trasu v ČR – 

Stezku podél Lužnice (vybudovanou v letech 2012 – 2014 Klubem českých turistů za finanční podpory 

z prostředků EU). Návštěvníci se o tento projekt zajímali, obecně však chtěli vědět, kolik má Klub 

certifikovaných tras. Když slyšeli, že takovou trasu nemáme u nás zatím ani jedinou, projevovali překvapení 

a srovnávali to s více než 110ti certifikovanými trasami v Německu. Musíme konstatovat, že nezmění-li se 

tento stav, bude to v blízké budoucnosti znamenat citelný hendikep pro všechny nabídky pobytů aktivních 

turistů v ČR. 

 

Ing. Jan Havelka 

http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user37/Fotografie/WaderTag2016/wt2016_2.jpg
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user37/Fotografie/WaderTag2016/wt2016_3.jpg
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user37/Fotografie/WaderTag2016/wt2016_4.jpg
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user37/Fotografie/WaderTag2016/wt2016_6.jpg
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user37/Fotografie/WaderTag2016/wt2016_10.jpg
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user37/Fotografie/WaderTag2016/wt2016_9.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj vydává oblast KČT Jižní Čechy. Vychází nepravidelně. Toto číslo mělo uzávěrku 1. 11.2016. 

Vydáváno pouze v elektronické podobě, pro vnitřní potřebu oblasti. Neprošlo jazykovou úpravou. 

 

Výkonný výbor KČT Jižní Čechy přeje všem turistům hodně zdraví, pohody 

a nachozených kilometrů v roce 2017. 


