
                   

 
 

 

  

Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 

 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sobota 17. června 2017 

mezinárodní turistický pochod pro veřejnost 
KV50 - KARLOVARSKÝ LETNÍ SLUNOVRAT 

 

46. ročník 
 

Na trasách: pěší  - 10, 15, 26 km 

     cyklo - 25 a 50 km 

 

                     

 

 
  

 

 
 



                   

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

DATUM KONÁNÍ:   sobota 17. června 2017. 
 

PREZENTACE A START: Karlovy Vary – Dolní nádraží, (dole ve vestibulu před nástupištěm 

ke vlakům). Popisy a mapky tras obdrží účastníci na startu. 

 

ČASY STARTŮ:   všechny trasy:   7:00 – 10:00 hod. 

     cyklo všechny trasy:  7:00 – 10:00 hod. 

     odjezd busu do Ostrova nad Ohří v 8:00 hod.  
           

CÍL:     Restaurace „Evropák“ v K. Varech –Tuhnicích  do 17:00 hod. 
 

STARTOVNÉ:   členové KČT 20,- Kč, ostatní účastníci 30,- Kč  

     děti do 15 let a studující 10,- Kč.  

      

UBYTOVÁNÍ:   pořadatelé nezajišťují. 

 

STRAVOVÁNÍ:   na trasách z vlastních zásob, v cíli v restauraci. 

 

ODMĚNA ZA ÚČAST: magnetka (prvních 120 účastníků), minerálka, sušenka  

 a dobrý pocit z pobytu v přírodě.  

    

PODMÍNKY ÚČASTI: 
Zúčastnit se může každý s ohledem na svůj zdravotní stav. Děti mladší 15 let mohou startovat jen 

v doprovodu dospělé osoby. Každý účastník je zodpovědný ze své jednání (rodiče a vedoucí za děti), cho-

vání a péči o své zdraví a je povinen dbát pokynů pořadatelů akce, obecně platných předpisů, vyhlášek a 

nařízení. Účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Nezapomeňte si přibalit do bato-

hu leukoplast na puchýře, vandrbuch či hospodník, nějakou tu korunu, průkaz totožnosti a hlavně dobrou 

náladu. Na turistických stezkách, které neznají vyvolených, přejeme hodně radosti a poznání!   

 

 

MOŽNOST PLNĚNÍ: DVOUSTOVKA,  OTO „Karlovarsko“, razítka IVV, 

Městský okruh IVV Karlovy Vary. 

 Záznamníky je možno obdržet, případně zakoupit na startu. 

 

MAPY:    KČT č. 4 Krušné hory  

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: www.kctkvary; zach.jiri@volny.cz 

 
HLAVNÍ POŘADATEL:  Jiří Zach, Klínovecká 11, 360 10 Karlovy Vary, tel. 604 506 169 

 Těšíme se na Vaši účast v našem krásném lázeňském městě Karlovy Vary, založeném kolem r. 

1350 českým králem a římským  císařem Karlem  IV., jehož 700. výročí od narození jsme si loni připo-

mněli. V letošním ročníku se můžete seznámit v nedalekém Ostrově nad Ohří s komplexem budov, které 

tvoří Šlikovský zámek, Palác princů, Letohrádek a areál sakrálních staveb Svatý okrsek. Jižně a zejména 

západně od zámku se rozprostírá kdysi proslulý park. 

                                                                   

Výbor KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary  

http://www.kctkvary/

