
Fritschova stezka 
 

Klub československých turistů (KČST) v Českých Budějovicích byl založen 20.1.1907.  
Při zakládání klubu bylo 26 členů, kteří ze svého středu zvolili vedení odboru KČST České 
Budějovice. V letošním roce  tedy oslavíme sté výročí založení odboru turistiky v krajském městě 
České Budějovice. Od začátku odbor aktivně rozvíjel svoji činnost. Pořádal turistické vycházky, 
besedy,  o čemž svědčí dochované archivní materiály.Mezi významné turistické činovníky odboru 
KČST v  Českých Budějovicích  patřil ing. Emanuel Fritsch. 

 
Ing. Emanuel Fritsch � 7.2.1874 v Borku u Zbiroha , �24.2.1956 ve Svratouchu 

 
Ing. Emanuel Fritsch byl  vrchní technický rada a přednosta odboru  pro udržování dráhy 

v Českých Budějovicích, dlouholetý předseda odboru Klubu československých turistů (KČST) 
v Českých Budějovicích v třicátých letech. Byl v té době znám svou vynikající turistickou a 
hraničářskou činností. Od počátku svého působení v Českých Budějovicích  měl aktivní podíl 
na všem podnikání místního odboru, zejména na značení rozsáhlých oblastí jižní Šumavy a 
Novohradských hor, kde mnoho značek vzniklo jeho spoluprací. Přičinil se v třicátých letech též 
k umístění orientačních tabulí s historií na všech jihočeských nádražích. Vyvolal úspěšnou akci 
na záchranu památek na první kontinentální železnici, koňskou dráhu z Lince do Českých 
Budějovic. 

Účastnil se všech  národních  i turistických akcí na kterých přinášel jak lásku k věci, tak své 
bohaté odborné zkušenosti. Ústřední výbor KČST ho pověřil správou hotelu „Pánský dvůr“ 
ve Vyšším Brodě, jehož četné přestavby a adaptace vznikly podle jeho projektu a za jeho osobního 
dozoru, za tuto činnost nepřijal ani náhrady hotových výloh. V samotném městě  Vyšším Brodě 
založil celou českou čtvrť, když se mu podařilo přimět řadu českobudějovických občanů 
k postavení vil. 

Podle svého dalšího projektu  nechal vybudovat  stezku KČST z  Boršova  nad Vltavou  
do Jamného, v roce 1935 později prodlouženou až na zříceninu hradu Dívčí Kámen. Tato 
pokračovala dále pokračovala lesní cestou do Holubova. Jednalo se o dílo  technicky pozoruhodné, 
část  trasy musela být vybudována ve skále. 

Náklady na vybudování této stezky byly v té době 30 000 Kč.  Tímto zpřístupnil turistům 
celé údolí Vltavy nad Českými Budějovicemi. V turistických mapách Klubu českých turistů 
najdeme název „Fritschova stezka“, ale málokdo dnes zná k čemu se toto váže. V turistických 
mapách Klubu českých turistů  č. 72, 73 je označena červeně a vedena pod číslem 0121.  V roce 
2005 uspořádal Klub českých turistů České Budějovice k 70. výročí otevření této trasy  turistickou 
vycházku . Na trase  z Boršova nad Vltavou do Holubova přes zříceninu Dívčí Kámen. Akce se 
zúčastnilo na 100 turistů a měla širokou podporu starostů obcí Holubova a Boršova 
nad Vltavou.Dnešní pěší  turistická trasa (červená turistická značka) Boršov nad Vltavou – Dívčí 
Kámen – Zlatá Koruna – Kleť  je součástí mezinárodní dálkové turistické trasy E10. Snahou Klubu 
českých turistů Jihočeského kraje a odboru  KČT České Budějovice  je ve spolupráci s úřady kraje 
a obcemi oživit tuto trasu vybudováním odpočívadel, a přispět k lepšímu zabezpečení trasy 
v exponovaných úsecích. Toto se částečně podařilo v roce 2006 když byla zajištěna nejobtížnější 
místa ve skále nad řekou. V roce 2006 byla uspořádaná v Českých Budějovicích mezinárodní 
turistická akce Eurorando 2006 – řada účastníků prošla též tuto trasu, na které obdivovali 
nádhernou přírodu. 
            Každé další otevření nově vyznačené turistické trasy byla v té době velká sláva a 
zúčastňovali se jí turisté z širokého okolí. Na tyto akce byli pořádány autobusové zájezdy, mezi 
pozvanými nechyběli  zástupci obcí, kraje. Aktivně se též zapojili majitelé hostinců, pro něž to 
znamenalo přínos. Při další návštěvě turistů, kterým mohli nabídnout občerstvení či skromné 
ubytování. 


