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vzpomínáte si, jak jste jako děti toužili 
mít křídla a moci se rozlétnout všude, kam 
vás to táhne? Cítit se alespoň chvíli jako 
ptáci a prohlédnout si svět pod sebou z po-
řádné výšky? Roztáhnout křídla a letět by 
se občas hodilo i nám dospělým... Protože 
je ale nemáme (co se dá dělat), vyslali jsme 
do akce dron! Není to sice tak poetické, 
ale zato vážně praktické. Vrátil se totiž se 
spoustou unikátních fotografií známých 
i méně známých památek z celé republiky. 
V letošním průvodci Blesk Extra Speciál 
»Česko z výšky« jsme se nezaměřili jen na 
notoricky známé hrady a zámky, ale všímali 
jsme si i skutečných kuriozit, ať už technic-
kého zaměření nebo duchovního rozměru. 
Věříme, že nádherné snímky vás nalákají 
k návštěvě mnohých míst, o kterých jste 
třeba dosud neměli ani tušení. A některá 
vás možná i překvapí svou dosud pečlivě 
skrytou fotogeničností.

Pokud jste fanoušci hradů a zámku, pak 
vězte, že rozhodně nejste sami. Památky 
ve správě Národního památkového ústavu 
loni navštívilo více než 5,6 milionu návštěv-
níků, což je o 600 tisíc víc než v roce 2015. 
Zvýšíte letos tohle číslo zrovna vy?

Letošním hlavním partnerem průvodce 
je Klub českých turistů, který slaví 100 let 
republiky a 130 let pohybu. Organizátoři 
připravili řadu lákavých pochodů a na vás 
je, který si vyberete (více na stranách 4 až 
10). Partnerem vašich výletů jsou i České 
dráhy, které opět poskytly zajímavé slevy 
na jízdném. A nechybí ani pestrá nabídka 
slevových kupónu na vstupy do objektů, zá-
žitkové hry, knihy, dobrý oběd či vychlazené 
pivko. A to po výšlapu zaručeně bodne!

A my vám přejeme jediné. Užijte si turis-
tickou sezonu, která právě startuje, přesně 
podle svého gusta a nezapomeňte se na vše 
kolem sebe dívat s opravdovým nadhledem!

Milí výletníci,
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Duben
29. 4. »Jarní putování  
okolo Lovoše«

start: 7.00 – 11.00, Café Zá-
meček, Přívozní 114, Lovosice

cíl: 11.00 – 17.00 na vrcholu 
Lovoše, 570 m n. m.

Trasy: Pěší trasy od 7 do 50 
km

Zajímavosti na trase: Výle-
tovat budete v chráněné krajin-
né oblasti České středohoří. Její 
dominantou je čedičový vrch 
Lovoš. Za dalekými výhledy sem 
turisté chodili už na konci 19. sto-
letí, kdy zde byla postavena tu-
ristická chata. Od roku 1990 je 
chata Lovoš majetkem Klubu 
českých turistů v Lovosicích, 
jenž se o chatu stará doposud.

Květen
5. – 7. 5. »Májovým 
Chebskem«

start a cíl všech tras: Inte-
grovaná střední škola Cheb, Ko-
menského 29

pátek 5. 5.: start mezi 17.00 
– 19.00

sobota 6. 5.: start mezi 6.30 
– 9.00

Neděle 7. 5.: start 6.30 – 9.00
cíl: Pátek a sobota do 22 h, 

neděle do 13 h
Trasy: pěší 5, 10, 20 a 100 km, 

cyklo 30 – 60 km

Zajímavosti na trase: město 
Cheb, přírodní památka – sopka 
Komorní hůrka, Františkovy Láz-
ně, přehrada Skalka, Zelená hora 
– Bismarckova rozhledna, zříceni-
na kostela Svatá Anna (u Chebu). 

6. 5. »Přes tři hrady« 
Tradiční sopotnice 

start 7.00 – 11.00. cíl: 19.00
Osvědčený Žampach 

start 8.00 – 11.00. cíl: 18.00

Romantický potštejn 
start 8.00 – 11.00. cíl: 18.00

Trasy: pěší 5 – 50 km, cyklo 
14 – 150 km, koloběžka 27 km, 
turistický běh 15 km, miniokruh 
se soutěžemi pro děti. 

Zajímavosti na trase: Orlic-
ké hory, Divoká Orlice, hrady 
Potštejn, Litice, Žampach, obec 
Žampach – arboretum, zámek, 
pranýř, dřevěná lávka. 

6. 5. »Moraviánská 50«
start 7.30 – 9.30 Hlubočky – 

Mariánské Údolí, kulturní 
dům

cíl: 18.00 kul-
turní dům

Trasy: pěší 
10 – 35 km, 
cyklo 35 – 50 
km

Zajímavosti 
na trase: Hlu-
bočky, Údolí Bystři-
ce, Hvězdárna Josefa Sienela, 
Svatý Kopeček, ZOO Olomouc, 
pevnostní systém Olomoucka – 
Fort č.II Radíkov. 

Kam na turistický pochod? 

Stále více Čechů objevuje 
krásy naší země, navštěvu-
jeme nejen ikonické hrady 

a zámky, romantické přírodní 
rezervace či zajímavé technické 
památky a muzea, ale hledáme 
i méně známá a turisty zatím 
neobjevená místa. To vše vám 
letos přinášíme s Klubem čes-
kých turistů (KČT). Tato orga-
nizace vznikla už v roce 1888 
a u nás je největším spolkem 
tohoto typu. Díky ní se můžeme 
pyšnit nejhustší a velice promy-
šlenou sítí turistických stezek. 
Tu každý rok udržují, obnovují a 
rozšiřují dobrovolníci – značka-
ři. Jde o opravdový světový uni-
kát, který nám všichni závi-
dí. Vypravme se proto 
letos po turistických 
značkách společně! 
Máme pro vás po-
zvánku, která se 
neodmítá... 

Kulaté 
výročí

Příští rok 
oslaví naše 
vlast 100 let 
od vzniku 
republiky . 
Klub čes-
kých turistů 
k oslavě jubi-
lea připravil je-
dinečný projekt 
– 100 pochodů, 
100 kulturních 
zážitků, kterých 
se můžete zúčast-
nit i vy. Nejen, že 
si projdete nebo 
na kole projedete 
některou ze zajíma-
vých tras a navštívíte 

pěkný turistický cíl, můžete se 
také zapojit do mnoha soutěží, 
sbírat sběratelské samolepky 
a razítka do speciální brožury, 
kterou v cíli pochodu obdržíte. 
Je to výzva? Pro nás ano, a pro-
to jsme letošního Průvodce 
zasvětili také oslavám 100 let 
vzniku republiky a pochodům 
s Klubem českých turistů, které 
vyvrcholí příští rok, 28. 10. 2018, 
v Praze. A do té doby máme co 
dělat, abychom alespoň polovi-
nu ze stovky lákavých pochodů 
stihli, co myslíte?

víte, že....
...podle statistiky k 31. 12. 2016 

byla délka pěších turistických 
značených tras na našem úze-
mí rekordních 42 078,1 km?

...délka lyžařských tras zna-
čených lyžařskou značkou 526  
km?

...délka cyklistických tras byla 
3 749,7 km?

...na těchto trasách je instalo-
váno 65 510 směrovek a tabu-
lek?

...na značkování tras se loni 
podílelo 1585 značkařů, kteří 

odpracovali 62 974 ho-
din, což je průměr-

ně 39,7 hodin 
na každého 

z nich?

Klub českých turistů slaví 100      let republiky a 130 let v pohybu
Vydejte se na nejkrásnější výšlapy!

podrobnosti o akcích 100 let republiky naleznete na webu www.100letvznikurepubliky.cz

Kolik kilometrů 
nás ještě čeká?
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10. 6. »Přes kopce 
a dolíky« 

start: 8.00 – 11.00 hřiště 
u nádraží, Dolní Dobrouč

cíl: 11.00 – 17.00, tamtéž
Trasy: pěší 5 km, lze projít 

i s  kočárkem, 10 km, Lesní stez-
kou 15 km, 30 km, cyklo MBT 
40 km, treking 35 km a 55 km, 
silniční 100 km.

Pro účastníky pochodu je při-
praven doprovodný program 
pro děti i dospělé. 

Zajímavosti na trase: Le-
tohrad, tvrz Orlice, Dolní Dob-
rouč, Horákova kaple – léčivý 
pramen, rozhledna Mariánka, 
Lanškrounské rybníky (vyhlíd-
ky Hláska na Kypuši a Ornitolo-
gická pozorovatelna), Žamberk, 
rozhledna Rozálka. 

18. 6. »Piknik 
v botanické« 

start: 9.00 – 12.00 
Metro C Ládví, u fontány. Pěší 

9, 12, 15 km, cyklo 20 km
Metro C Florenc, před 

Muzeem hlavního měs-
ta Prahy. Pěší 6, 8 km

Metro A Dejvická, 
výstup směr vysoké 
školy. Pěší 4, 25 km

Metro A Dejvická, 
výstup směr vysoké 
školy. Pěší 10 km – Jde-
me s Novou

Náprstkovo muzeum. Turis-
tický běh 10 km, start 11 h

cíl: 11.00 – 16.00, Botanická za-
hrada hl. m. Prahy, Praha – Troja

program: Těšit se můžete na 
vystoupení cvičenek sportovní-
ho aerobiku, tvořivou dílničku 
pro děti, občerstvení. Prezen-

tovat se budou akce „Zajděte si 
na boso pro zdraví“, razítkovací 
„Štemplmánie, aneb razítka pro 
všechny“.

ČerveneC

15. 7. »výstup na Klášťov« 
start: 8.00, náměstí T. G. Ma-

saryka, Vizovice
cíl: 10.00 vrchol Klášťov
Trasy: pěší 8, 25 km
Zajímavosti na trase: Vizo-

vice, vrch Klášťov, rozhledna 
Doubrava, Suchý vrch. 

SrPen
11. – 13. 8. »Skalní hrádky 
Labských pískovců« 

starty: 
pátek 11. 8. v 16.00, 

T – Klub u sídliště Krás-
ná Lípa

sobota 12. 8. v 6.00 
– 10.00, tamtéž

Neděle 13. 8. v 8.00 
– 10.00, náměstí, Krás-

ná Lípa
Trasy: Pěší 10 – 100 km. Cyk-

lo 16 – 101 km
cíl: 11. a 12. 8. 2017 do 22.00, 

T – Klub u sídliště Krásná Lípa
13. 8. v 16.00 na náměstí 

v Krásné Lípě
Zajímavosti na trase: Skalní 

hrádky Labských pískovců – Ky-
jovský hrad, Brtnický hrádek, 
Vlčí hrádek, Krásný Buk.

17. – 19. 8. »Krajem 
pětilisté růže« 

start 1. etapy – Do města 
mnoha rybníků

17. 8. v 8.00 náměstí, Jindři-
chův Hradec

Trasy: 24 km, 32 km nebo 
10 km.

2. etapy – Graselovou stez-
kou k nejsevernějšímu bodu 
Rakouska

18. 8. v 8.00 náměstí, Jindři-
chův Hradec

Trasy: 23 km, 33 km, senior-
ské toulky 14 km.

3. etapy – přes sv. Barboru 
na Rýdův kopec.

19. 8. v 8.00 náměstí, Jindři-
chův Hradec

Trasy: 24 km, 32 km, senior-
ské toulky 9 nebo 14 km.

cíl: Večer od 20.00 do 1.00 
Puchýřový bál na rozloučenou 
v sále v Jindřichově Hradci.

poznámka: Na akci je nut-
né se přihlásit! Přihlášky zasí-
lejte na adresu: KČT START z. s., 
Dlouhá 100, 381 01 Český Krum-
lov, nejpozději do 31. 5. 

26. 8. »Pochod k výročí 
otevření rozhledny 
na Petříně« 

start: 9.00 – 11.00 zastávka 
Švandovo divadlo, tramvaj č. 9, 
12, 15, 20, vchod do zahrady Kin-
ských, Praha

Trasy: Pěší 30 km, 15 km – 
Jdeme s Novou, cyklo 25 km

cíl: 12.00 – 17.00, zámek Trója
program: Pro účastníky po-

chodu bude zajištěn zdarma 
výstup na Petřínskou rozhlednu 
a vstup do venkovní části Bota-
nické zahrady v Tróji. 

6. 5. »Přátelství  
bez hranic « 

start a trasy: libo-
volně dle vlastního 
uvážení – akce je po-
řádaná jako hvězdico-
vý pochod

cíl: 11.00 – 14.00 
Kasárna, Horský hotel FRAN

Pro účastníky bude hrát 
k tanci a poslechu cimbálovka 
Polajka z Valašského Meziříčí. 

Zajímavosti na trase: Javor-
nický hřeben, vrch Malý Javor-
ník, památník a rozhledna na 
vrchu Stratenec (SK), lyžařské 
středisko Kasárna (SK), vrch 
Velký Javorník (SK). 

20. 5. »Klatovský 
karafiát« 

start: 7.30 – 10.00 v klatov-
ské sokolovně 

cíl: 10.45 – 17.00 na klatovské 
kolonádě.

Trasy: pěší: 11, 21 a 32 km, 
cyklo: 26, 43 a 50 km. 

Pro děti doprovodný pro-
gram, možnost projížďky na 
lodičce, zahraje country kapela, 
vystoupí šermíři.

Zajímavosti na trase: Klato-
vy, Nalžovské hory, hrad Bally-
motte, Plánice – rodný domek 
vynálezce Františka Křižíka.

21. 5. »Setkání českých 
a rakouských turistů« 

start: 7.30 – 11.00 v infocent-
ru Městského úřadu, Revoluční 
228, České Velenice 

cíl: 12.00 – 16.30 tamtéž.
Trasy: pěší: 8, 17 a 24 km, cyk-

lo: 20, 40, 61 a 81 km. 
Zajímavosti na trase: České 

Velenice / Gműnd, řeka Lužnice 
(stezka podél Lužnice nás spo-
juje)

27. 5. »Okolím  
nového Jičína«

start: restaurace Nové Slun-
ce, Husova ulice 3, Nový Jičín 

8.00 – 9.00 pěší 
trasy s délkou 25 km, 

8.30 – 10.00 start 
pěších tras s délkou 
9 a 15 km a cyklotras 
s délkou 40 a 70 km 

9.00 – 10.00 po-
hádkový les pro rodi-

če s dětmi (1,5 km).
cíl: do 17.00 tamtéž
Na trase budou připraveny 

zábavné soutěže pro děti i do-
spělé. V cíli zahraje country sku-
pina Kondoři. 

Červen
3. 6. »Husitským krajem« 

start: 6.00 – 10.00 autobuso-
vé nádraží Tábor (zadní strana)

cíl: 11.00 – 18.00 základ-
ní škola na náměstí Mikuláše 
z Husi, Tábor

Trasy: pěší 11, 17, 22, 34 a 50 km
Zajímavosti na trase: Tábor, 

hrad Borotín, naučná stezka 
Pintovka, klášter Klokoty, ZOO 
Tábor, rozhledna Hýlačka, měs-
tečko Jistebnice. 

3. 6. »Líšenské pochody 
Českým rájem« 

start: 6.00 – 11.00, sokolovna 
Líšný

cíl: 11.00 – 19.00, tamtéž
Trasy: pěší 6, 15 (jdeme s No-

vou), 19, 30, 40, 50 km 
Trasa 6 km je určena i pro ko-

čárky. Odpoledne a večer kul-
turní program. 

Zajímavosti na trase: Po-
chod prochází zajímavými mís-
ty Českého ráje – Kozákov, Vald-
štejn, Frýdštejn, Kopanina. 

3. 6. »Orlickým 
podhůřím« 

start: 7.00 – 10.00 h restaura-
ce U Malinů, Ústí n. Orlicí

cíl: 20.00, tamtéž
Trasy: pěší 8, 15, 25, 35, 50, 

cyklo 25, 50, 75, 100, 150 
Zajímavosti na trase: Ústí 

nad Orlicí, rozhledna Andrlův 
Chlum. 

3. 6. »toulky Litovelským 
Pomoravím« 

start: 8.00 – 10.00, dětská 
trasa 10.00 – 14.00, dvůr ZŠ 
Jungmannova ul., Litovel

cíl: Cyklo do 15.00, pěší do 
17.00, tamtéž

Trasy: pěší 8, 10, 15, 23, 25 km, 
dětská trasa 1,5 km, cyklo 15, 25, 
30, 45 km

Zajímavosti na trase: Litovel, 
Mladečské jeskyně, Nové zámky 
– romantická stavba, Chrám přá-
telství, řeka Morava, Úsov, malá 
vodní elektrárna Nové Mlýny, 
Bílá Lhota – arboretum, jeskyně 
Podkova, Čertův most.

10. 6. »Pohádkový les« 
start: 8.00 – 11.00 hotel Lípa 

(na náměstí), Krásná Lípa
cíl: 14.30, tamtéž
Trasy: pěší 2 – 7 km 
Pro účastníky pochodu bude 

připraven kulturní program 
a doprovodné akce pro děti

Zajímavosti na trase: Krás-
ná Lípa, minipivovar, rozhledna 
Vlčí Hora, Kyjovské údolí, Jesky-
ně víl, říčka Křinice. 
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26. 8. »Cestami  
Jaroslava Haška« 

start a trasy: 6.00 – 10.00, 
základní škola v Lánecké ulici, 
Světlá nad Sázavou, pěší 10, 20, 
30, 50 km

8.00 – 11.00 h, tamtéž, cyklo 
25, 45, 65, 80 km

cíl: do 18.00, tam-
též

program: Každý 
účastník získá sklenič-
ku s emblémem po-
chodu. Od 12.00 bude 
pro účastníky pocho-
du zdarma otevřeno 
světelské podzemí.

Září

1. – 3. 9. »Sokolovská 
padesátka«

start: V sobotu 6.00 – 9.30, 
dopravní terminál, Sokolov

cíl: V sobotu do 18.00, areál 
Bohemia, Sokolov

start: V neděli 8.15, vlakové 
nádraží Sokolov

cíl: v průběhu dne, Muzeum 
bezpečnostních sborů, Habartov

Trasy: pěší 10 – 50 km, cyklo 
20 – 60 km 

Zajímavosti na trase: So-
botní trasy povedou okolo Pa-
mátníku přísahy pod bájnou 
horou Krudum, kde bude vybu-
dován členy spolku Prapor SOS 
Falknov dobový polní tábor 
smíšených jednotek s ukázkou 
výstroje a výzbroje. Nedělní 
trasa povede přes Muzeum 
bezpečnostních sborů, kde 
bude zajištěna komentovaná 
prohlídka.

2. 9. »Loučení s létem 
aneb za huzovským 
škopkem«

start: 6.00 – 13.00, hospoda 
Z+Z, Huzová

cíl: do 21.00, tamtéž
Trasy: pěší 10 – 50 km a hvěz-

dicové trasy, cyklo 15 – 100 km
Zajímavosti na 

trase: hrad Sovinec, 
kaple sv. Františka – 
Křížov, obec Jiříkov – 
největší socha Pradě-
da od Jiřího Halouzky, 
Rešovské vodopády, 
Slunečná – nejvyšší 

hora Nízkého Jeseníku 
800 m n. m.

9. 9. »Pochod řídícího 
učitele Jana buchara« 

start: 6.00, Jilemnice – Cent-
rum zábavy

cíl: do 18.00, tamtéž
Trasy: pěší 6, 12, 25, 32, 50 

km, cyklo 50 km
Zajímavosti na trase: Trasy 

povedou přes Zlaté návrší, mo-
hylu Hanče a Vrbaty, Benecko 
– místo s nejčistším vzduchem 
v ČR a rozhlednu na výhledo-
vém vrcholu Žalý.

16. 9. »LIbereCKÉ 
veJŠLAPY – Memoriál 
Františka Korala«

start: 7.00 – 9.00, Liberec, 
Turistické informační centrum 

Horní Hanychov a Chrastava – 
nádraží ČD

cíl: do 17.30 hodin, Chrastava 
– nádraží ČD

Trasy pro pěší: 15, 22 km 

říJen

7. 10. »Od tábora  
až k nám«

start: místo startu a délka 
trasy jsou libovolné

cíl: 11.00 – 
16.00, re-
staurace 
Na Ho-
lešovně, 
Gabrie -
lovo ná-
městí 39, 
Chýnov

7. 10. »O jáchymovský 
tolar«

start: 8.00 – 10.00, radnice 
Jáchymov

cíl: do 17.00, tamtéž
Trasy pro pěší: 10, 25 km

7. 10. »beskydský Mont 
blanc«

start: čas a místo individuál-
ní (Dobratice pod Prašivou, Ko-
morní Lhotka, Morávka)

cíl: 9.00 – 15.00 hodin, Malá 
Prašivá – chata

A příště 
půjdeme 
zas!
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14. 10. »Podzimními 
Chřiby«

start: 8.00 hodin, Na Kapli 
1061, u Turistické chaty, Napa-
jedla

cíl: do 17.00, Střílky, zajištěn 
odvoz účastníků do Napajedel 

Trasy: pěší 16, 24 km, běžec-
ká 30 km, cyklo 65 km

Zajímavosti na trase: V cíli 
ve Střílkách možnost navštívit 
barokní hřbitov a farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. 

21. 10. »Podzim pod 
Zelenou horou – Světový 
den chůze«

start: 7.00 – 11.00, Sokolovna 
Nepomuk, okres Plzeň-jih

cíl: do 18.00, tamtéž
Trasy: pěší 6, 15, 25, 35, 

50 km, cyklo 15, 35, 80 km

LIStOPAD
17. – 19. 11. »Za posledním 
puchýřem«

start: Komenského náměs-
tí 211 (býv. Obch. akademie), 
Bučovice 

Trasy sobotních 
pochodů vás zave-
dou do Ždánické-
ho lesa či do vísky 
Mouřínov, která se 
proslavila filmem 
Muži v říji. 

program: 
pátek 17. 11. Výběr z pěti pu-

chýřovských autobusových 
zájezdů – Slavkovské bojiště,  

 

Chřiby, Slovácko – Strážnicko,  
Hanácké Slovácko, Slovácko – 
Čejkovice. 

sobota 18. 11. pochod Za po-
sledním puchýřem – pěší trasy: 
5, 11 (je také běžecká), 21, 25, 34, 

42, 50 km / večer pu-
chýřovská zábava.

Neděle 19. 11. Ko-
mentovaná prohlídka 
města, návštěva zám-
ku, muzea.

Nutná rezervace zá-
jezdů a ubytování do 
15. září 2017 e-mailem: 

posledni@puchyr-bucovice.cz.  
Více informací najdete na  
www.puchyr-bucovice.cz

20. 5. »52. ročník  
Pochodu Praha – Prčice«

start: Praha – metro 
Háje (4.50 – 6.30), 70 km.

cíl: 11.00 – 20.00, Prčice
Další místa startů 

pochodu: Týnec nad Sá-
zavou, Pikovice, Čerčany, 
Benešov, Olbramovice, 
Votice, Střezimíř, Tábor, 
Mladá Vožice, Sedlčany, 
Milevsko.

Připraveny jsou i cyklo-
trasy a trasa pro vozíčkáře (Miličín, 13 km). Dětská trasa startuje 
pouze z Votic, je vedena samostatně do dětského cíle a účastníci 
obdrží speciální trofej. Více na www.praha-prcice.cz

EXTRA  spEciálTip

Zámek 
Bučovice.


