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Sobota 19. června 2021 
mezinárodní turistický pochod pro veřejnost 

KV50 - KARLOVARSKÝ LETNÍ SLUNOVRAT 
 

 

50. ročník 

Trasy: Pěší 10, 15, 25 km a cyklo 25 km 
 

        

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
DATUM KONÁNÍ:   Sobota 19. června 2021. 
 

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

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

 

ČASY STARTŮ:   7:30 – 10:00 všechny trasy.  

10:00  Společný odchod na trasy 10 a 15 km.    

12:00  Goethova vyhlídka  - Informace  pracovníka Lázeňských le-

sů s překvapením. Kontrolní bod – razítko pochodu. 

 

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:  Účastnický list, magnetka, minerálka, upomínková propisovací tužka 

 

    

PODMÍNKY ÚČASTI: 

Případná omezení v souvislosti s pandemií Covid 19 budou řešena v návaznosti na aktuální dopo-

ručení Ministerstva ČR. Ke startu i k cíli přistupujte s respirátorem. Dezinfekce na ruce bude připravena. 

V případě nahromadění většího počtu lidí udržujte bezpečné rozestupy.  

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. Na turistických stezkách, které 

neznají vyvolených, přejeme hodně radosti a poznání!   

 

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

Městský okruh IVV Karlovy Vary. 

Záznamníky je možno obdržet, případně zakoupit na startu. 

 

MAPY:    KČT č. 4 Krušné hory 1:50 000 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: www.kctkvary; zdspackova@seznam.cz 
HLAVNÍ POŘADATEL:  Zdeňka Špačková, Kvapilova 30, 360 01 Karlovy Vary, 604 343 105 

 

Vítáme Vás v našem krásném lázeňském městě Karlových Varech. Leží na soutoku řek Ohře a 

Teplé, pod vrcholky Krušných a Doupovských hor. Na připravených turistických trasách poznáte krásné 

lázeňské lesy, přes Tři kříže vystoupáte na „Výšinu věčného života „, s Goethovou rozhlednou. Ta byla 

postavena v letech 1888 - 1889 na popud belgické princezny Stefanie.  Z rozhledny je jedinečný výhled na 

lázeňské město Karlovy Vary, severně až severovýchodně na Doupovské hory, Krušné hory s Klínovcem a 

jihozápadně na Slavkovský les s Tepelskou vrchovinou. Absolventi nejdelší trasy poznají i nádherné vý-

hledy z Jungmannova altánu nad přehradou Březová.  

                                                                

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

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

http://www.kctkvary/

