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Vážení přátelé,
v tomto čísle našich Zpráv si společně připomeneme vrcholnou světovou turistickou akci, která
se konala v letošním roce.

15. olympiáda IVV 2017 v Německu
Ve dnech 6. - 10. června 2017 se ve spolkové zemi Porýní – Falci uskutečnila významná
turistická akce světového formátu – 15. olympiáda IVV.
Centrem této události bylo město Koblenz, nacházející se ve vinařské oblasti na soutoku Rýna
s Moselou.
Úvodní den olympiády začal tradičním slavnostním pochodem městem v zastoupení všemi
zúčastněnými členskými státy. Naše a slovenská výprava pojala účast v průvodu opět
společně tak, jak je již v posledních letech zvykem. Cílem slavnostního průvodu byla

dominantní část města zvaná „Deutsches Eck“ (Německý kout) u soutoku Rýna s Moselou,
kde proběhl hlavní ceremoniál s projevy představitelů organizačního výboru, zástupců regionu
a zahájením olympiády prezidentem IVV Giuseppem Colantoniem, včetně vztyčení olympijské
vlajky a zapálení olympijského ohně.

Od středy 7. do soboty 10. června byly pro účastníky připraveny pěší trasy v délce 5, 10, 20 a
30 km. Ve středu a ve čtvrtek navíc trasa 42 km a v pátek dokonce trasa 60 km. Dále byla v
nabídce programu připravena cyklotrasa v délce 25 km, plavání 300, 500 a 1000 m,
Geocaching a Inlineskating, takže všichni si přišli na své.
Překvapení spojené s rozčarováním čekalo účastníky již na první kontrole. Na trasách všech
předchozích olympiád se podávalo základní „Pitíčko“ (čaj, minerální voda apod.) vždy zdarma.
Tentokrát bylo vše zpoplatněno a tak tomu bylo na všech kontrolách! Zpoplatněna byla i
půjčovna kol pro cyklotrasy a účastníci si také stěžovali na místy nedokonalé značení. Po
mnohých stížnostech účastníků byla již další den chyba s „pitným režimem“ napravena, ale
pouze z části, protože pořadatelé nedokázali tuto informaci včas přenést na všechny kontroly.
Na druhou stranu nám pořadatelé přichystali i milé překvapení, se kterým jsme se doposud na
žádné olympiádě nesetkali, a to v podobě zajištění bezplatné veškeré hromadné dopravy v
okruhu 50 km od Koblenze po celou dobu konání olympiády. Této možnosti využívali hlavně
účastníci delších tras a ti, kteří si nezávisle na programu svého kolektivu vytvořili vlastní
program s pozdějším návratem do vzdálenějších míst svého ubytování.

Příjemným zpestřením čtvrteční trasy byla jízda lanovkou k další dominantě města a to k
pevnosti Ehrenbreitstein, místa s úžasnými výhledy na Horní údolí středního Rýna, zahrnující i
Koblenz mezi světové dědictví UNESCO.Mimo program olympiády jsme využili i řady nabídek
z doprovodného programu, např. romantické plavby po Rýnu s vyhlídkou na pohádkové hrady
a zámky. A to by bylo, abychom v kraji vína nevyužili možnosti putování po vinné stezce
spojené s ochutnávkou vína a návštěvou vinařského muzea.
Olympiády se zúčastnilo celkem 5 400 turistů
ze 40 států 5 kontinentů světa. Českou
republiku reprezentovali 103 turisté ze všech
krajů naší vlasti a to nás zařadilo mezi země s
největší
účastí.
Poděkování
patří
organizátorům zájezdů, z nichž největší
zastoupení měl zájezd, který uspořádala sekce
IVV/IML spolu s odborem KČT Most pod
vedením paní Růženy Streiftauové, dále
Mezinárodní chodec z. s., i dalším skupinám
turistů, kteří se zúčastnili olympiády vlastními
vozidly. Slavnostní zakončení 15. olympiády
proběhlo v sobotu 10. června opět na
dominantním místě „Deutsches Eck“, kde byla olympijská štafeta předána pořadatelům již 16.
olympiády IVV, která se uskuteční ve dnech 15. - 19. října 2019 v Aix en Provence ve Francii.
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