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Turistický týdeníkNovinky ještě než vyrazíte na cestu. 
Pěšky, na kole, s lodí……
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PRVNÍ JEDNOZNAČNÝ DOKLAD VÝSKYTU 
VLKA V ČECHÁCH: JSOU U DOKS

V 
minulých dnech se podařilo jasně doložit, že do 
Čech se po více než stu letech opět vracejí vlci. 
Jednoznačný důkaz podal snímek z fotopasti, 
kterou v národní přírodní rezervaci Břehyně-

Pecopala kvůli dlouhodobým indiciím, že se tato vzácná 
šelma v oblasti pohybuje, instalovali pracovníci Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), Správy chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko. Oznámila to AOPK.
Národní přírodní rezervace leží nedaleko města Doksy  
a Ralska.
Vlk, kterého zachytila fotopast, pochází pravděpodobně  
z německo-polského pomezí, z oblasti Lužice. Odhaduje 
se, že tam žije v několika smečkách více než 100 jedinců. 
Zda byl vyfotografovaný vlk samotář, nebo se pohybuje ve 
smečce, ukáže další průzkum území. O jeho výskyt se zajímají 

nejen pracovníci státní ochrany přírody, ale i českolipského 
muzea a vojenských lesů.
„Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci, a mohou tak 
pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny  
a srnce, kteří nadměrným okusem ničí v lesích mladé 
stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na 
domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok 
na finanční kompenzaci,“ vysvětluje František Pelc, ředitel 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Vlci byli v České republice vystříleni koncem 19. století.  
V posledních letech se začínají stejně jako do dalších států 
postupně vracet. Česká republika má dva základní zdroje pro 
obnovu výskytu: slovenskou a německo-polskou populaci. 
Do chráněné krajinné oblasti Beskydy přicházejí vlci ze 
Slovenska – v posledních několika letech ale spíš výjimečně, 
zejména kvůli pytlákům a migračním bariérám, jako jsou 
velké silnice. Na sever Čech by mohli vlci přicházet právě  
z oblasti Lužice.
Z evropských zemí žije nejvíce vlků na Iberském poloostrově 
(okolo 2000), v Itálii (okolo 800), karpatských pohořích, 
anebo na Balkáně (po cca 5000). Jinde, jako ve Skandinávii, 
Francii a Německu jich přežívají pouze stovky.
 „Vztah člověka a vlka je opředen mnohými pověstmi a ta 
o červené Karkulce je opravdu jen pohádka. Za posledních 
zhruba dvě stě let nebylo věrohodně v Evropě a Severní 
Americe zaznamenáno zabití člověka vlkem. Vlci jsou totiž 
velmi plaší. Jejich výskyt v okolí národní přírodní rezervace 
Břehyně – Pecopala je jednoznačným dokladem významu 
tohoto území, které by se mělo brzy stát součástí rozšířené 
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj,“ dodává 
František Pelc.

TT, foto: AOPK

http://zahradkaruvrok.cz/


Zdroj: www.novy-jicin.cz, FB Nový Jičín,  
foto: wikimediacommons, Dr. Killer

TT, foto NPU

ZAČALA STAVBA CYKLOSTEZKY  
Z NOVÉHO JIČÍNA DO HOSTAŠOVIC

NOVÝ PROHLÍDKOVÝ 
OKRUH „BUCHLOVSKÁ 
SPIRÁLA“ BUDE OTEVŘEN 
O TÝDEN POZDĚJI

T
ento týden byla zahájena dlouho připravovaná 
výstavba nové cyklostezky z Nového Jičína do 
Hostašovic. Oznámila to novojičínská radnice.
Cyklostezka povede po bývalé železniční trati přes 

území Nového Jičína a obcí Hodslavice, Mořkov, Životice u 
Nového Jičína do Hostašovic. Trasa bude dlouhá přes  
11 kilometrů, přičemž téměř 10 kilometrů představuje 
novostavba cyklostezky s asfaltovým povrchem. Cyklistická 
stezka o šířce 3,5 metru by měla v létě sloužit také in-line 
bruslařům a chodcům, v zimě pak bude udržována jako 
běžecká trasa. Její součástí bude pět odpočívadel se stoly, 
lavičkami a stojany na kola. V rámci projektu má být také 
opraveno 5 železničních mostů a 40 propustků. Cyklisté by se 
po nové stezce měli projet už letos na podzim. 

P
ro letošní rok chystají památkáři územního odborného 
pracoviště NPÚ v Kroměříži zcela nový prohlídkový 
okruh na Buchlově nazvaný Buchlovská spirála. 
Oznámil to Národní památkový ústav (NPÚ) s tím, že 

okruh bude otevřený o týden později, než bylo dříve avizováno.
„Omlouváme se zájemcům o zcela nový prohlídkový okruh 
„Buchlovská spirála“, z provozních důvodů bude přeloženo 
zahájení prohlídkové trasy z 18. 4. 2014, na 25. 4. 2014,“ sdělil 
NPÚ.
Název napovídá, jakým směrem bude prohlídka postupovat 
– ve spirále – od nádvoří po věž, a zároveň že návštěvník i ve 
svém poznání projde spirálou.
Veřejnosti bude nabídnut o víkendech v měsících květen  
a červen, září a říjen.
Program navazuje na téma „Kámen v památkové péči“, 
kterým památkáři seznamují veřejnost se specifickou oblastí 
ochrany památek. Odborný a popularizační projekt je určený 
odborníkům, ale i laikům, kteří se o problematiku zajímají.
Na tomto vznikajícím projektu spolupracují hrad Buchlov, ÚPS 
a ÚOP v Kroměříži.



HRAD BEZDĚZ VYDAL DALŠÍ ZE SVÝCH POKLADŮ

K
astelán státního hradu Bezděz Jan Jurička objevil v 
prostorách hradu vzácnou dřevořezbu, která patří 
do souboru čtrnácti dřevořezeb, ty tvořily výzdobu 
kapliček lemujících cestu na Bezděz. Oznámil to 

Národní památkový ústav ve své zprávě.
Dřevořezby zobrazovaly Křížovou cestu, nalezená zachycuje 
výjev Kladení Krista do hrobu. Dřevořezba pochází z konce 17., 
či začátku 18. století a považovala se asi od 60. let minulého 
století za ztracenou.
Kapličky vroubící cestu na královský hrad nechala v roce 
1686 postavit hraběnka Marie Anna z Valdštejna. Kapliček 
je celkem patnáct a lemovaly cestu desetitisíců poutníků 
přicházejících na Bezděz, aby se poklonili černé Madoně 
Montserratské, která sem byla přinesena v roce 1666 řádem 
montserratskýchbenediktinů. Kapličky byly vyzdobeny nejprve 
malbami a později dřevořezbami s výjevy ukřižování Krista 
– Křížovou cestou od neznámého autora. Dřevořezeb bylo 
čtrnáct, v patnácté kapličce u brány hradu byla umístěna 
soška Panny Marie.
Dřevořezby v kapličkách přežily nejenom celé 18. a 19. století, 
ale i druhou světovou válku. V průběhu padesátých  
a šedesátých let 20. století se ale začaly ztrácet, a tak je 
tehdejší kastelán Bezdězu postupně vynosil na hrad, kde byly 
umístěny v Purkrabském paláci, i zde se ale pravděpodobně 
některé ztratily a proto byly zbývající – celkem jedenáct – 
odvezeny do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kde 
jsou vystaveny v Biberově kapli.
Dřevořezba je ve velmi zachovalém stavu. V současné 

době na ní pracují restaurátoři, bude vložena do jednoho 
z uschovaných rámů, ale pro svou vzácnost a výjimečnost 
nebude trvalou součástí hradní expozice, ale bude veřejnosti 
ukazována při mimořádných příležitostech. Tou první bude 
sobota 9. 8. 2014, kdy správa hradu chystá velkou kulturní 
akci při příležitosti 750 let od podepsání zakládací listiny hradu 
králem Přemyslem Otakarem II.

TT, foto: NPU, Jiří Holub

V JESKYNI NA ŠPIČÁKU ZRESTAUROVALI 
UNIKÁTNÍ MALBY
Správa jeskyní ČR nechala v jeskyni Na Špičáku u Písečné 
zrestaurovat unikátní malby. V pondělí se konalo slavnostní 
otevření jeskyně s restaurovanými malbami, kde správa o 
celém projektu informovala.
Jeskyně Na Špičáku v Jesenickém krasu se řadí k nejstarším 
písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. Pestrou 
historii lidského zájmu o zdejší podzemí dokládá značné 
množství vzácných nápisů, kreseb a maleb na stěnách 
a stropech jeskyně, které se v posledním desetiletí staly 
předmětem systematického výzkumu týmu archeologů, 
historiků a specialistů památkové péče. Ti jich v mramorovém 
labyrintu zdokumentovali na 4000. Nejstarší památky 
pocházejí již z pozdního středověku a spolu s objekty 16. a 
prvních desetiletí 17. století připomínají návštěvy prospektorů 
– hledačů zlata, barevných kovů a drahých kamenů, někdy 
spojovaných s alchymisty. Unikátní jeskynní galerie tak mimo 

jiné zrcadlí období „zlaté horečky“ na Jesenicku a Zlatohorsku 
za podnikatelského zájmu vratislavských biskupů a mocného 
rodu Fuggerů.
Vybrané nejcennější malby v centrální části jeskyně, zčásti 
již značně poškozené přírodními procesy, byly na podzim 
minulého roku odborně zrestaurovány. Jde zároveň o první 
restaurátorský zásah v jeskyni na území České republiky. 
Renesanční výjev Adorace (Uctívání) Kříže a pozdně 
středověké malby slunce a měsíce návštěvníkově pozornosti 
určitě neuniknou. Se zahájením turistické sezóny v Jeskyni Na 
Špičáku čeká na návštěvníky i další překvapení – nové, velmi 
působivé nasvětlení celé prohlídkové trasy.
Jeskynní systém o dosud známé délce 410 metrů 
spoluutvářely agresivní vody z tajících okrajů kontinentálního 
ledovce, který v době ledové pokrýval rozsáhlé plochy 
severně od našich hraničních hor. 

Zdroj: Správa jeskyní ČR



SOKOLI V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KVŮLI 
VYRUŠENÍ LIDMI PŘERUŠILI HNÍZDĚNÍ

S
okoli stěhovaví v Národním parku České Švýcarsko 
přerušili v jednom případě hnízdění a opustili své 
hnízdo na Gabrielině věži v první zóně parku. Uvedl 
to Tomáš Salov, mluvčí NP.

Při pravidelné kontrole hnízdiště pracovníky správy parku 
bylo hnízdo ještě 11. března obsazené, při další kontrole již 
samice na hnízdě nebyla. Při bližším prověření okolností byly 

zjištěny stopy nedávného nelegálního nocování  
v nedalekém převisu. Dále byl zjištěn nelegální horolezecký 
výstup na Gabrielinu věž, ve vrcholové knížce byl nalezen 
záznam ze dne 15.3. se třemi podpisy. Provozování 
horolezectví je v dané oblasti povoleno pouze od 1. 
července do 28. února, tedy mimo doby hnízdění ptáků.
“Je zjevné, že sokoli své hnízdo opustili kvůli porušování 
zákonů ze strany samozvaných milovníků přírody,” říká Pavel 
Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, 
a dodává: “Je velice snadné z čirého egoizmu způsobit 
nevratnou škodu. Cenou za tento adrenalinový zážitek je 
zmařená šance na život malých sokolů.”
Při kontrole snůšky byly na opuštěném hnízdě nalezeny 
skořápky sokolích vajec. Protože je samice nemohla 
nijak ochránit, stala se vejce potravou blíže nezjištěných 
predátorů.
Nocování ve volné přírodě je v národním parku České 
Švýcarsko na základě zákona č. 161/1999 Sb., kterým 
se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, celoročně 
zakázáno mimo k tomuto účelu vyhrazených míst. 
Provozování lezectví je povoleno pouze na věžích  
a masívechvyhrazených k tomuto účelu, ve většině případů 
je lezectví možné pouze ve vyhrazeném období mimo dobu 
hnízdění.

TT, foto: NP ČS, Václav Sojka

REGISTRACE PRO SPLOUVÁNÍ VLTAVY 
NA LETOŠNÍ ROK UŽ BĚŽÍ

R
egistrace pro splouvání horního úseku Vltavy byly 
spuštěny dnes 10. dubna v 9:00 hodin. Oznámil to 
NP Šumava. 
Vodáci splouvající řeku už z Lenory musí dbát na 

včasný příjezd na Soumarský Most, tzn. být tam nejdéle 
15 minut před celou hodinou vyplutí. Je nutné si včas 
vyzvednout registrační známku a v celou hodinu vyplout na 
další úsek! Čas potřebný na splutí z Lenory s rezervou je 90 
minut.
Pro splouvání Vltavy v úseku Lenora – Soumarský Most – 
most u Pěkné se stanovuje minimální stav vody, který je 
vyznačen na nástupním místě Soumarský Most na vodočetné 
lati červenou ryskou o šíři 2 cm u pravého mostního pilíře.
Pravidla a všechny informace najdete na webu  
NP Šumava zde. 

TT

http://www.npsumava.cz/cz/1059/1800/clanek/


TT, foto: wikimediacommons, Ondrej.konicek

NOVINKY LETOŠNÍ PAMÁTKOVÉ 
SEZÓNY NA PLZEŇSKU

D
o letošní návštěvnické sezóny vstupuje několik 
památek na Plzeňsku v péči Národního památkového 
ústavu s neopominutelnými novinkami v expozicích. 
Uvedl to Národní památkový ústav ve své zprávě. 

„Otevírací doba na objektech se v letošním roce nemění. 
K plošnému zvýšení vstupného také nedochází, pouze 
u čtyř objektů (H. Týn, Kladruby, Plasy a Švihov) došlo k 
dorovnání výše vstupného se srovnatelnými objekty v rozmezí 
od 10 do 20 Kč,“ podotýká Petr Pavelec, ředitel územní 
památkové správy Národního památkového ústavu v Českých 
Budějovicích, pod níž od 1. 1. 2013 spadá správa památkových 
objektů na Plzeňsku.
Na SZ Manětín se v roce 2013 podařilo zrestaurovat figurální 
nástropní fresku nad vstupním schodištěm, která je považována 
za mistrovské dílo Johanna Filipa Bornschlegela. Freska pochází 
z roku 1738 a jejím ústředním motivem je pohled na zámek 
v podobě, kterou navrhl v rámci kompletní barokní přestavby 
architekt Tomáš Haffenecker. „Kuriozitou je, že tato podoba 
zámku však nebyla nikdy plně realizována,“ doplňuje kastelán 
zámku Karel Mašek. Freska prošla celkovým restaurováním 
zcela poprvé od doby svého vzniku pod vedením ak. mal. Jiřího 
Matějíčka a ak. mal. Milana Kadavého.
Dalším neméně úspěšným restaurátorským počinem, který 

nemá svým rozsahem obdoby, bylo restaurování nástropních 
a nástěnných maleb od Antonína Tuvory v tanečním sále na 
SZ Nebílovy. Precizní práci odvedli restaurátoři pod vedením 
ak. mal. KarineArtouni během let 2012 – 2013. S jistou mírou 
nadsázky lze označit tuto práci za zázrak, protože v její první 
fázi se podařilo navrátit sejmutou nástropní malbu, která 
ležela přes čtyřicet let rozdělená na 650 dílů v depozitáři, zpět 
na její původní místo. Taneční sál se tak od roku 2014 stane 
nejen plnohodnotnou součástí prohlídkové trasy, ale vrátí se 
do něj aktivity, k nimž byl původně určen. V rámci letošního 
celosezónního projektu zámku Otevírání barokního paláce se 
nejen v tanečním sále, ale v celém zámeckém areálu budou 
konat koncerty, divadelní a taneční vystoupení, gastronomické 
festivaly a další zajímavé aktivity.
V souboru památkových objektů na Plzeňsku jsou také dva, 
u nichž zatím nefunguje běžný návštěvnický provoz. Jedním 
z nich je SZ Červené Poříčí, který však během sezóny nabízí 
mimořádné prohlídky. „V letošním roce prodlužujeme oproti 
loňsku nabídku mimořádných prohlídek o dva měsíce. 
Návštěvníci tak mohou přicházet vždy od čtvrtka do neděle 
a ve svátky, a to již od 1. 5. do 31. 8. 2014,“ upřesňuje kastelán 
Marcel Čermák. Také Selský dvůr U Matoušů v Plzni – Bolevci 
se veřejnosti otevírá při zvláštních příležitostech. Návštěvníci 
budou mít možnost nahlédnout do areálu této národní 
kulturní památky v rámci Velikonoc na statku (12. – 13. 4. 2014), 
během akcí Den dětí a divadel (17. 5. 2014) a Jízdy historických 
vozidel (25. 5. 2014) a samozřejmě též v souvislosti oslav Dnů 
evropského dědictví (6. – 14. 9. 2014).
Novými lákadly se mohou pochlubit i další plzeňské památky. 
Pro návštěvníky SH Rabí je připravena zcela nová vyhlídka 
z opravené hradní věže, tzv. donjonu. Z netradičního úhlu 
pohledu uvidí turisté vodní hrad Švihov – z hladiny vodního 
příkopu, kde se budou moci projet na lodičce. Svou zámeckou 
lodičku bude mít nově k dispozici i nedaleký SZ Červené 
Poříčí, který ji nabídne třeba svatebčanům pro ozvláštnění 
jejich fotografií, ale loďka poslouží i k běžné údržbě břehů. 
Kromě toho nově zpřístupní červenopoříčský zámek 
během mimořádných prohlídek zámeckou kapli s čerstvě 
restaurovaným oltářem a kazatelnou.

 

OKOLÍM BRANNÉ PROVEDE TURISTY 
NOVÁ TRASA
Novou trasu si budou moci projít turisté v okolí Branné na 
Šumpersku. Oživení se dočká parkový okruh okolo skalních 
stěn a lesů pod obcí, který v minulosti vybudovali původní 
němečtí obyvatelé kraje. Uvedlo to Radio Impuls.
Turistickou stezku pod Ptačí planinou obnovili místní 
podnikatelé spolu se značkaři Klubu českých turistů.
„Trasa dlouhá zhruba čtyři kilometry se vyhýbá hlavní silnici. 
Návštěvníci si tak mohou vychutnat výhledy na okolí řeky 
Branné tak, jak jej znávali výletníci na počátku dvacátého 
století,“ sdělil iniciátor obnovy trasy Tomáš Drápal.
Větší část okruhu vyznačuje zelená značka, kterou značkaři 

vytyčili po nové trase. Od nádraží v Branné vede nově kolem 
Mariánského pramene, hradu Kolštejn na branenské náměstí. 
Odtud sestupuje k hájence Banjaluka. Do výchozího místa se 
mohou výletníci vracet po stávající žluté značce kolem řeky  
a železniční trati.
Trasa již získala nový vzhled. Pracovníci ji vyčistili od náletů  
a upravili cestičky. Na původní místo se také vrátila lávka přes 
říčku Branná.
Na trasu mohou turisté nastoupit ze tří stran. Buď z náměstí  
v Branné, od hájovny Banjaluka nebo od branenského 
nádraží.

Zdroj: Radio Impuls



 

CYKLISTICKÁ SEZÓNA NA JIŽNÍ 
MORAVĚ Z HLEDISKA ČD
Jižní Morava patří díky svému terénu, malebné přírodě 
i krásným památkám mezi nejoblíbenější regiony pro 
cykloturistiku. O nastupující sezóně informovala mluvčí 
Českých drah Kateřina Šubová.
České dráhy 
nabízejí 
celoročně ve 
čtyřech stanicích 
půjčovny 
kol, které v 
loňském roce 
zaznamenaly 
opět vyšší zájem veřejnosti. Národní dopravce vypravuje také 
speciální cyklovlaky, letošní novinkou je spěšný vlak „Velo 
Pálava“ a rozšiřuje o víkendech a v období cyklistického léta 
u vybraných spojů možnost přepravy a rezervace místa pro 
kola. 
Půjčovny kol ČD
„V loňské sezóně se i přes poměrně nepříznivé jaro 
nakonec opět navýšil počet vypůjčených kol. Celkem šlo 
o 611 výpůjček, přičemž nejsilnější byla tradičně břeclavská 
půjčovna s 335 koly. Nezaostaly však ani další místa, ve 
Znojmě se půjčilo celkem 190 kol, ve Veselí 45 a o čtyři 
méně v Hodoníně. Pyšníme se hned po Jihočeších největším 
zájmem o půjčovny kol ČD,“ uvádí Pavel Karšulín, ředitel 
Krajského centra osobní dopravy ČD v Brně a doplňuje:  
„I letos provozujeme půjčovny ve Znojmě, Břeclavi, Veselí 
nad Moravou a v Hodoníně, kde je nutná objednávka den 
předem.“ V půjčovnách je k dispozici celkem 45 kol. Ve Veselí 
nad Moravou a Hodoníně 10 kol (6 pánských a 4 dámská,  
k dispozici jsou i 2 dětské sedačky), v Břeclavi 23 kol  
(13 pánských, 7 dámských a 3 dětská, 3 dětské sedačky) a 
ve Znojmě pak 12 kol (7 pánských a 5  dámských a 2 dětské 
sedačky). Jedná se o kvalitní trekingová a horská kola. Bicykl 
se může v půjčovně předem rezervovat a po vybraných 
železničních tratích přepravovat zdarma. Výhodou je 

možnost jej vrátit v jiném místě než bylo zapůjčeno. Kromě 
míst na jižní Moravě jsou to také stanice Jindřichův Hradec, 
Třeboň a České Velenice v Jihočeském kraji. 
Zapůjčení kola je snadné a výhodné. Postačí mít u sebe dva 

platné osobní průkazy, 
složit kauci 1 000 Kč, 
skupiny 2 – 5 osob 
2 000 Kč, podepsat 
nájemní smlouvu. Při 
předložení In Karty 
s nahranou platnou 
aplikací nebo při 

předložení jízdního dokladu ČD (IDS JMK), který byl zakoupen 
do cílové stanice (zóny IDS JMK) v místě půjčovny, bude 
poskytnuta sleva 10 %. Jízdní doklad musí být platný  
v průběhu 7 kalendářních dní před zápůjčkou.
V nabídce je nájemné na 6 hodin, jeden den či vícedenní. 

CYKLOVLAK „VELO PÁLAVA“
 
Letošní novinkou je přímé spojení „Velo Pálava“ z Brna do 
Mikulova na Moravě. Začne jezdit pravidelně každou sobotu 
od 19. dubna z brněnského hlavního nádraží v 8:26, do 
Mikulova spoj přijíždí v 9:38. Zpět se pak vrací v 18:45 a na 
hlavní nádraží v Brně přijede v 19:55. Jezdit bude i během 
letních prázdnin až do 27. září 2014, pojede také 1. a 8. 
května. Ve vlaku jsou řazené vozy umožňující jak přepravu 
jízdních kol, tak vůz se službou úschovy během přepravy  
s možností rezervace jejich přepravy. Nový cyklovlak je určen 
především pro turisty a cykloturisty směřující do oblasti 
Pavlovských vrchů, Novomlýnských nádrží, Břeclavska, 
Mikulovska a Lednicko-valtického areálu, a zastavují proto  
v Popicích, Břeclavi a Valticích městě.

TT

NA TOČNÍKU OTEVŘELI MEDVĚDÍ STEZKU

H
rad Točník, kde bydlí medvědi režiséra Václava 
Chaloupka, Agáta a Martin, slavnostně zahájil 
sezonu. Návštěvníci si tu nově mohou projít 
Medvědí naučnou stezku. Informoval o tom hrad 

na svém webu.
Podle Berounského deníku Medvědí stezka není dlouhá, ale 
spíše umožňuje méně pohyblivým návštěvníkům a malým 
dětem se bez obtíží dostat k medvědínu a spatřit medvědy. 
Přístup od hradního mostu je totiž příkrý. „Na trase stezky je 
umístěno sedm tabulí se zajímavými informacemi  
o medvědech obecně ve spojitosti  s hradem Točník, a také 
o současných medvědech Agátě a Martinovi,“ řekl Deníku 
kastelán hradu Točník Petr Zemánek.

Zdroj: Hrad Točník, Deník.cz, foto: wikimediacommons



Novinky z našich rozhleden

LÍŠOV BY RÁD POSTAVIL ROZHLEDNU 
NA VĚTRNÍKU

N
ová rozhledna by mohla vyrůst nedaleko Lišova na 
Českobudějovicku. Vedení města pro její stavbu 
vybralo vrch Větrník, který je nejvyšším vrcholem 
takzvaného Lišovského prahu, uvedl Český rozhlas.

 Pro turisty se tam nabízí rozhled jak do Českobudějovické, 
tak do Třeboňské pánve.
Starosta Lišova Jiří Švec přiznává, že rozhledna na Větrníku je 
zatím pouhý sen. Nicméně v rozpočtovém výhledu na příští 
dva roky už s ní město počítá. 
Na Větrníku je postaven 7,5 metrů vysoký železobetonový 
jehlanovitý pilíř, který označuje trigonometrický bod Větrník, 
zřízený zde roku 1865. Vrchol nivelační značky u paty pilíře 
má výšku 567,74 m nad úrovní Baltského moře. Podobně jako 
nedaleký základní nivelační bod Locusperennis (Věčné místo) 
býval pilíř na Větrníku nesprávně považován za střed Evropy.

Zdroj: ČRo, wikipedia, foto: wikimediacommons, Vladis007

 

 

CYKLOSTEZKA MEZI NOVÝM MĚSTEM  
A ŽĎÁREM NAD SÁZAVOU SE KONEČNĚ CHYSTÁ

Z BÝVALÉ KATOVNY V ODRÁCH JE MUZEUM 
MĚSTSKÉHO PRÁVA

Cyklistické propojení mezi Novým Městem a Žďárem nad 
Sázavou je diskutováno dlouhodobě. V současné chvíli se 
konečně projekt připravuje, uvedl Žďárský deník.
„Zvažujeme, kterou trasou by cyklostezka mohla vést. Zatím 
nejpravděpodobněji vypadá cesta Nové Město, Radňovice, 
Lhotka, Žďár,“ nechal se slyšet v Deníku novoměstský starosta 
Michal Šmarda.

Jedná se o výkupu pozemků a současně o společné užívání 
některých cest. „Jde například o polní cesty, kde by se spojil 
pohyb cyklistů a zemědělské techniky. Dolaďujeme režim  
v jednotlivých úsecích cyklistické trasy,“ vysvětlil novoměstský 
starosta.

Z bývalého městského vězení v Odrách, tzv. katovny, kde se 
provádělo „právo útrpné“, je muzeum. O jeho budování TT 
již dříve informoval, minulý týden bylo muzeum slavnostně 
otevřeno.
„Historický objekt s kamennou podezdívkou a šindelovou 
střechou prošel během posledních dvou let a za pomoci 
evropské dotace kompletní rekonstrukcí, po níž zde vzniklo 
Muzeum městského práva. Výstavní prostory nabízí unikátní 
sbírku historických materiálů o minulosti města a okolí,“ 
řekl Michal Sobek z Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko.

V muzeu najdete kobku, byt žalářníka, kopie mučicích 
nástrojů, ale taky místnosti pro přednášky a vědeckou činnost. 
Součástí rekonstrukce byla také dostavba věže nad původní, 
tzv. sluhovskou kaplí.
Katovna se nachází v Odrách na rohu Okružní ulice a Švédské 
uličky v centru města (Okružní ulice 4). První dochovaná 
písemná zmínka o objektu pochází z poloviny 16. století. 
Ještě před polovinou 19. století zde bylo pět cel propojených 
s obydlím dozorce, poté přišla přestavba spojená se snížením 
počtu cel. Po roce 1945 byla katovna několik let obydlena, ale 
silně chátrala.

Zdroj: Deník.cz

TT



Každý týden jedna tisícovka

Ve spolupráci se serverem www.tisicovky.cz

NA ČEPEL V JESENÍKÁCH
Čeká nás výstup po neznačených cestách, ale není orientačně 
až tak náročný. Vyjdeme ze stanice ČD v Loučné nad Desnou 
a postupujeme ulicí na východ, dále podél zámku a zase 
východně ke Skiareálu Kocián. Odsud se vydáme po ulici 
severovýchodním směrem. Silnička jde dál ven z Loučné podél 
lesa, strání a obory po naší pravé straně. Po 1,7 km od skiareálu 
přijdeme na křižovatku silniček. My pokračujme prudce do 
pravé zatáčky. Silnička stoupá dál lesem a znovu se dostane 
k plotu obory. Po dalších 1,7 km uvidíme vlevo skoro kolmou 
odbočku vzhůru do stráně. Vydáme se po ní. Po dalších asi 
500 metrech se cesta stočí vlevo na vrstevnici. Po dalších asi 
600 metrech mineme odbočku vlevo. Od ní asi 250 uvidíme 
odbočku naopak vpravo. Po té se dáme. Ta stoupá nejprve 

šikmo traverzem, a posléze skoro po vrstevnici. Po necelých  
1,5 km se cesta prudce lomí vlevo. To je místo, kde odbočíme  
z cesty jako bychom drželi stále původní směr a po 140 
metrech chůze lesem jsem na vrcholu Čepele (1024 m). Jde 
o ostrý hřbet, 2,5 km východně od Loučné nad Desnou. Leží 
v závěru západní až jihozápadní rozsochy Mravenečníku. 
Najdeme tu výrazné skály a sutě nad hluboce zaříznutým 
údolím.  Částečné výhledy jsou možné z posedu pod skálou.
Na zpět se dá použít některá z řady lesních cest, ale pro lidi  
s menší schopností orientace doporučujeme vrátit se stejnou 
cestou, jakou jsme přišli.

Nové turistické stezky do mobilu

STEZKA PŘÍRODNÍ 
REZERVACE ŠTĚPÁN

Stezka se nachází v unikátní 
přírodní lokalitě, kde bylo 
zaznamenáno 160 druhů 

ptáků (86 hnízdících), 10 druhů 
obojživelníků, 3 druhy plazů a také 
ohrožené druhy rostlin. 
PR Štěpán se nachází na okraji 
Ostravy, její hranicí prochází 
značená turistická trasa  
a cyklostezka. Rezervace chrání 
rybník a mokřady s tůněmi  
v nivě řeky Opavy, obklopené 
fragmenty lužních lesů, jilmových 
doubrav a mokřadních olšin. Na 
tyto ekosystémy je vázán výskyt 
ohrožených druhů rostlin  

a živočichů, především vodních a mokřadních. Vyhlášena byla v roce 1994 na katastrech 
Poruba a Děhylov na celkové ploše 45,2 ha a nachází se v nadmořské výšce 212 až 215 m.
Na hladině rybníka jsou vázána společenstva s kotvicí plovoucí, leknínem bělostným, dále 
společenstva s kriticky ohroženou nepukalkou plovoucí a stulíkem žlutým. Mokřad tvoří porosty 
rákosin, prostoupenými plochami vysokých ostřic, na rákosiny navazují bažinné vrbové křoviny. 
Břehové porosty obývá např. žabník trávolistý nebo kosatec žlutý. Na mokrých loukách kvete 
prstnatec májový. Území obývá celkem 10 druhů obojživelníků, např. skokan ostronosý a štíhlý 
či kriticky ohrožený čolek velký. Žijí zde rovněž 4 druhy plazů, mimo jiné užovka podplamatá. 
Celkem zde bylo zaznamenáno na 160 druhů ptáků, z toho 86 v území hnízdí. K nejcennějším 
patří kriticky ohrožený vodouš rudonohý a bukáček malý, dále silně ohrožené druhy lžičák 
pestrý, chřástal kropenatý, čírka modrá a bekasina otavní.

Lokalizace stezky:Ostravsko Počet zastavení:10Správce stezky:ZO ČSOP 
Onyx Jazykové mutace: čeština. GPS: N 49° 51.837‘, E 18° 11.847‘

Pro návštěvu našich stezek do mobilu můžete použít většinu běžně dostupných mobilních telefonů, jedinými podmínkami pro 
plnohodnotné procházení našich stezek je, aby Váš přístroj měl nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódů nebo BeeTagg kódů 
a funkční internetové připojení. Návod na použití je uveden u každého zastavení.

Zdroj: www.dohaje.cz

GPS: N 49° 51.837', E 18° 11.847'
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kontakt: Redakcett@4eg.cz, adresa: Bořivojova 878/35,130 00 Praha 3.

www.toulamese.cz

K odběru zdarma

RYBÁŘSKÝ TÝDENÍK 
www.rybarskytydenik.cz

VINAŘSKÝ TÝDENÍK 
www.vinarskytydenik.cz

MAMINČIN TÝDENÍK 
www.mamincintydenik.cz

HASIČSKÝ TÝDENÍK 
www.hasicskytydenik.cz

ZAHRÁDKÁŘSKÝ TÝDENÍK 
www.zahradkarskytydenik.cz

POLICEJNÍ TÝDENÍK 
www.policejnitydenik.cz

Z turistických pochodů a poznávacích vycházek

12. 4. Horniny a minerály mezi Vranovem a Podmyčí
zaměření: neživá příroda, opuštěné lůmky v okolí Vranova nad Dyjí, 
vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum ve Znojmě), sraz: 
8:00 Vranov nad Dyjí, náměstí, Trasa: Vranov nad Dyjí – Feliciino údolí 
– Junácké údolí – zpět Vranov nad Dyjí, cca 6 km středně náročným 
terénem s návratem nejpozději do 14:00

12. 4. Posázavím – Krajem Josefa Suka
start:12. 4. 2014, čas: 07:00 – 10:00 (50 km do 8:00), místo startu: 
Bisport Týnec nad Sázavou, cíl: čas: 19:00, místo cíle: Bisport Týnec 
nad Sázavou, pěší: 14, 25, 35, 50 km

kontakt: Milan ŠÍPEK, tel.: 317 701 765 nebo 737 712807, 

e-mail: rakova@bri.cz

12. 4. Vandr skrz MalóHanó
start: čas: 7:00, místo startu: náměstí TGM, radnice, cíl: čas: 17:00, 
místo cíle: zámek, Pěší: 6-42 km, cyklo: 50 km

kontakt: Helena KOPŘIVOVÁ, tel.: 737 487745,

e-mail: koprivovahelena@seznam.cz

12. 4. Ze Stochova do Křivoklátských lesů
start: čas: 7:00, místo startu: Stochov – kino, cíl: čas: 17:00, místo cíle: 
Stochov – kino, pěší: 10,20,30,42 km, cyklo: 30, 60, 90 km

kontakt: Josef KARLOVSKÝ, tel.: 702 455919, 

e-mail: dalkoplaz.jozka@seznam.cz

12. 4. Okolo pevnosti Dobrošov
start: čas: 7:00– 10:00, místo startu: ubytovna KČT Náchod, Kladská 
310, cíl: čas: 16:00, místo cíle: Jiráskova chata na Dobrošově, pěší: 15 a 

25  km, cyklo: 30 – 50  km

kontakt: Erika KABRHELOVÁ, tel.: 607 177621 

12. 4. Brdská stezka, Memorial Honzy Zajíčka
start: čas: 6:00 – 13:00, místo startu: Mníšek pod Brdy, Voznice, 
(Řevnice, Dobříš), cíl: čas: do 19:00, místo cíle: Mníšek pod Brdy, 
(Řevnice, Dobříš), pěší: 7, 16, 25, 27, 35, 40, 50 km

kontakt: Josef KREJSA, tel.: 602 402701,  
e-mail: j.krejsa@credo-elektro.com

12. 4. Po stopách Eskymo Welzla (vystup na svůj 
vrchol)
start: čas: 6:30 – 10:00, místo startu: Zábřeh, Městský stadion, cíl: 
čas: 19:00,místo cíle: Zábřeh, Městský stadion, pěší: 5,10,15,25,50 km, 
cyklo: 25, 50 km

kontakt: Magdalena SCHWARZOVÁ, tel.: 733 521828, 

e-mail: magdalena.schwarzova@seznam.cz

15. 4. Hlubočepy trochu jinak IV.
start: Sídliště Barrandov (konečná TRAM 12, 14, 20), 17:00 – 19:00, 
trasa 10,5 km: Filmové ateliéry – Hlubočepy – Klukovice, cíl: Holyně 
(restaurace U Knotků), 18:30 – 20:30

kontakt: Václav Nohejl, vaclav.nohejl@seznam.cz 

17. 4. Vpřed za jihoměstským pivem I.
start: Praha – Křeslice (BUS 232 Dolnokřeslická), 15:30 – 17:30, trasa 7 
km: Petrovice – Hostivařská přehrada – Háje, cíl: Jihoměstský pivovar 
(Praha – Háje), 17:00 – 19:00

kontakt: Petr Dufek, 241 440127

Zdroj: KČT, NP
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