
Klub českých turistů Tábor 

Vás zve v 

sobotu 10. dubna 2021 
nebo 

neděli 11. dubna 2021 
na 

46. ročník dálkového pochodu 

40. ročník cykloputování 

Hus i tským  k ra jem 

(bezkontaktní verze) 

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením letos nabízíme náš nejstarší pochod v upravené, zcela 

bezkontaktní podobě: 

1. Zájemci o účast na pěších trasách 10, 15, 23, 38 a 50 km nebo na cyklotrasách 27, 49 a 69 km se mohou 

zdarma zaregistrovat e-mailem zaslaným na adresu pochody@kct-tabor.cz, v němž uvedou své jméno a 

trasu, o niž mají zájem. Uzávěrka přihlášek je v pátek 9. dubna v 18:00 h. 

2. Během 9. dubna dostanou jako odpověď popis trasy (PDF s popisem trasy + odkaz na její zákres na 

serveru mapy.cz), kterou v sobotu 10. či v neděli 11. dubna individuálně absolvují, přičemž si na 

stanovených místech potvrdí návštěvu kontrolních míst opisem žádaných údajů. Během celé trasy jsou 

povinni dodržovat veškerá aktuálně platná protiepidemická opatření. 

3. Opsané údaje zašlou opět e-mailem, a to do pondělí 12. dubna do 18:00 h. 

4. Odměnou jim bude PDF s personalizovaným diplomem. 

Podrobnější informace naleznete na webu KČT Tábor na stránce www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm 

 

Start:  Tábor, libovolné místo a čas 10. či 11. dubna 2021 

Cíl pěší: Tábor, Bechyňská brána, libovolný čas téhož dne 

Cíl cyklo: Tábor, libovolné místo (doporučeno je před nádražím ČD), libovolný čas téhož dne 

Pěší trasy: 50 km: Tábor - Horky - Dražičky - Malšice - Stádlecký most - Dobronice u B. - Klokoty - Tábor 

38 km: Tábor - Vlčí důl - Dražičky - Malšice - Stádlecký most - Příběnice - Klokoty - Tábor 

23 km: Tábor - Vlčí důl - Dražičky - Příběnice - Harrachovka - Klokoty - Tábor 

15 km: Tábor - Horky - Harrachovka - Klokoty - Tábor 

10 km: Tábor - Harrachovka - Klokoty - Tábor 

Cyklotrasy: 69 km: Tábor - Turovec - Choustník - Chotěmice - Kvasejovice - Tučapy - Krátošice - Tábor 

49 km: Tábor - Turovec - Choustník - Předboř - Tučapy - Krátošice - Planá nad Lužnicí - Tábor 

27 km: Tábor - Měšice - Turovec – Planá nad Lužnicí - Tábor 

Startovné: zdarma 

Mapy:  Pěším doporučujeme mapu č. 76 z edice KČT 1:50000 

 

Letošní podoba akce vylučuje udělování razítek IVV, razítko do Dvoustovky turistických akcí však lze po 

předložení diplomu z pochodu získat i dodatečně na některé z našich příštích akcí. 

https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm

