
 

 
 

 

 

 

 

MĚSTO BĚLÁ NAD RADBUZOU 

A ODBOR KČT BĚLÁ NAD RADBUZOU  

pořádají ve spolupráci s OV KČT Plzeňského kraje 

a z pověření Programové rady KČT 

u příležitosti 135. výročí založení KČT 
 

LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2023 
ve dnech 16. - 18. 6. 2023 

 

 V BĚLÉ NAD RADBUZOU 
 

www.belanr.cz 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propozice 19. ročníku letního turistického srazu  

16. – 18. 6. 2023 Bělá nad Radbuzou 

 

Ty, Bělá nad Radbuzou, ač malé město z Českého lesa, mezi českými městy zdaleka 

nepatříš mezi bezvýznamné. Vždyť tobě se dostalo té cti hostit v červnu roku 2023  

19. letní sraz turistů. Všem návštěvníkům můžeš ukázat nejen krásnou přírodu centrální části 

Českého lesa, ale i to, jak v poslední době rosteš do krásy i ty. Přejeme ti, aby všichni 

návštěvníci srazu byli se svojí účastí spokojeni a odjížděli s přáním opětovného brzkého 

shledání. Máš a do budoucna určitě budeš mít návštěvníkům stále co nabídnout.  

Vy, turisté, máte jedinečnou možnost poznat, jak to vypadá ve středu světa – alespoň toho 

českého turistického. Přijďte pobejt.  

 

 Za pořadatele 

         Ing. Libor Picka 

        starosta Města Bělá nad Radbuzou 

 

 

Organizátor: Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou 

                       Odbor KČT Bělá nad Radbuzou 

 

Termín a místo srazu: 16. – 18. 6. 2023 Bělá nad Radbuzou 

 

Podmínky účasti na srazu: 

- zaslání řádně vyplněné přihlášky 

- zaplacení srazového poplatku a objednaných služeb 

- osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit jen v doprovodu rodičů nebo vedoucích 

- každý přihlášený se srazu účastní na vlastní nebezpečí 

 

Prezence, informace, společenské centrum 

Městská stodola, Dlouhá 66, 345 26 Bělá nad Radbuzou, tel. 775 679 395 

Čt:  10:00 - 19:00 hodin 

Pá:    7:00 - 22:00 hodin 

So:    7:00 - 22:00 hodin 

Ne:    7:00 - 11:00 hodin 

 

Při prezenci obdrží účastníci 

- visačku, která bude opravňovat k čerpání objednaných služeb: ubytování, stravování, 

doprava na trasy a vstup na všechny akce srazu 

- přesný popis tras, putovní list pro razítka a vak se suvenýry 

 

PŘIHLÁŠKY 
 

Uzávěrka přihlášek  

Do 31. 3. 2023 v případě ubytování v zařízení Rybník nebo Železná 

Do 31. 5. 2023 v případě ubytování v areálu ZŠ Bělá n. R.  

(tělocvična nebo stanové městečko), nebo bez ubytování. 

 

      Přihláška musí být řádně vyplněna za každého účastníka. Přijetí řádně vyplněných 

přihlášek nepotvrzujeme, lze ověřit telefonicky nebo e-mailem (tel.: 379 766 318,  

e-mail: knihovna@belanr.cz).  

U přihlášek zaslaných po termínu uzávěrky negarantujeme zajištění všech služeb. 



Vyplněné přihlášky zasílejte poštou na adresu:  

Městský úřad Bělá nad Radbuzou 

„LETNÍ SRAZ“ 

Náměstí 200 

345 26 Bělá nad Radbuzou 

nebo e-mailem na adresu: knihovna@belanr.cz 

 

Jednodenní účast na srazu 

Zájemci o jednodenní účast nemusí podávat přihlášku předem, postačí přihlásit se na místě 

u prezence. Skupiny by měly svou účast ale avizovat. Vak se suvenýry bude v tomto případě 

k zakoupení s ohledem na množství zásob.  

 

Stornovací poplatky 

Při zrušení účasti: 

- do konce termínu přihlášek, tj. do 31. 5. 2023 vrací pořadatel celou zaplacenou částku 

po odečtení 50,- Kč manipulačního poplatku 

- do 8 dnů před akcí, vrací pořadatel zaplacenou částku po odečtení 20 % 

- méně než 7 dnů před akcí vrací pořadatel zaplacenou částku po odečtení 50 % 

- méně než 3 dny před akcí se zaplacená částka nevrací. 

Každý účastník má možnost poslat za sebe náhradníka, který bude čerpat stejné objednané 

služby. 

 

Způsob úhrady 

Celkovou částku za objednané služby zašlete bankovním převodem nebo poštovní 

poukázkou na účet číslo 158488288/0300. 

Variabilní symbol: 2143  

Specifický symbol:  

 u člena číslo členského průkazu KČT 

 u nečlena datum narození ve formě: DDMMRRRR (den, měsíc, rok) 

 při hromadné platbě za skupinu uveďte datum narození vedoucího skupiny ve formě: 

DDMMRRRR (den, měsíc, rok) 

 

Doprava do místa srazu 

vlak – trať č. 184  

auto – dálnice D5, exit 136 Mlýnec 

      z Horšovského Týna směr Bělá nad Radbuzou 

      od Domažlic ze silnice č. 26 směr Meclov, Srby, Bělá nad Radbuzou 

      od Boru směr Stráž, Bělá nad Radbuzou 

 

Ubytování 

 

Při ubytování mimo nabízené možnosti nezajišťuje pořadatel dopravu  

do Bělé nad Radbuzou a zpět.  
 

Parkování 

Parkoviště po celou dobu srazu u městské stodoly (Dlouhá 66) zdarma. 

 

 

 

 



PROGRAM SRAZU 

 

Čtvrtek 15. června 2023:  
příjezd na sraz, prezence 

výstava 

komentovaná vycházka CHKO 

komentovaná prohlídka kostela 

divadelní představení v kulturním domě 

 

Pátek 16. června 2023:  
příjezd na sraz, prezence 

9:30 hodin – slavnostní zahájení srazu 

komentovaná prohlídka kostela, tvořivé dílny, besedy, výstava  

večer společná vycházka se svíčkami (cca 1 hodina) 

společenský večer v městské stodole s vlastními hudebními nástroji 

účast na trasách – doporučujeme trasu k pramenu Radbuzy a trasy procházející Liščí Horou  

občerstvení a doprovodný program – zajištěno v rámci tras v turistické základně Liščí Hora  

autobusové spojení k programu zajištěno: 

Bělá n. R. – Bystřice a zpět 

Bělá n. R. – Újezd Sv. Kříže a zpět 

Bělá n. R. – Mostek a zpět 

Bělá n. R. – Rybník – Závist 

 

Sobota 17. června 2023:  
účast na trasách – doporučujeme trasy v okolí Železné, vrcholu Velký Zvon a bavorského 

vrchu Ebene 

autobusové spojení k programu zajištěno: 

Bělá n. R. – Rybník a zpět 

Bělá n. R. – bývalý Walddorf a zpět 

Bělá n. R. – Železná a zpět 

občerstvení a doprovodný program – zajištěno na dvou stanovištích v rámci tras:  

- Park Smíření Železná 

- Přístřešek v bývalém Walddorfu 

výstava 

oživená řemesla (sklářství, dřevořezbářství) 

komentovaná prohlídka kostela 

beseda 

20:00 turistický country bál v městské stodole, předání srazové štafety, tombola 

 

Neděle 18. června 2023:  
mše svatá 

ukončení ubytování, odjezd 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRASY 

Px – pěší, Cx – cyklistické  

 

PÁTEK 16. 6. 2023 
 

P1 – Bělá nad Radbuzou – Liščí hora        

Délka: 5 km; povrch: 3 km asfalt, 2 km polní cesta a pastvina 
 

P2 – Bystřice – Liščí hora        

Délka: 2 km; povrch: polní cesta a pastvina 
 

P3 – Rybník – Závist - pramen Radbuzy – Liščí Hora      

Výchozí body: Rybník nebo Závist (o 3 km kratší) 

Délka z Rybníku 17 km, ze Závisti 14 km; povrch: střídavý 
 

P4 – Rybník – Liščí Hora 

Délka: 7 km 
 

P5 – Bělá nad Radbuzou – Újezd Svatého Kříže 

Délka: 3 km 
 

C1 -  Bělá nad Radbuzou – Závist – pramen Radbuzy – Liščí Hora – Bělá nad Radbuzou 

Délka: 35 km, převýšení 660 m 
 

C2 – Bělá nad Radbuzou – Nemanice – Jindřichova Hora – Šidlákov – Liščí Hora  

– Bělá nad Radbuzou 

Délka: 65 km, převýšení 1250 m 
 

Autobusový výlet na bývalý Mostek a zpět (pro méně chodící) 

 

SOBOTA 17. 6. 2023 
 

P6 – Bývalý Walddorf – rozcestí pod Pleší – Kocovy kameny – Velký Zvon  

– bývalý Walddorf 

Délka: 10 km 
 

P7 – Bývalý Walddorf – bavorský vrch Ebene s rozhlednou Böhmerwaldturm   

(od rozhledny možnost na krátký výlet k zřícenině hradu Reichenstein a na skály Hochfels)  

– bývalý Walddorf 

Délka: 13 km (Z Ebene + 1,5 km Reichenstein + 1 km Hochfels) 
 

P8 – Bývalý Walddorf – Železná Huť – Park Smíření Železná 

Délka: 6 km 
 

P9 – Bývalý Walddorf – bývalý Ruštejn – Park Smíření Železná 

Délka: 5 km 
 

P10 – Bývalý Walddorf – Pleš – Železná Huť – Park Smíření Železná 

Délka: 13 km 
 

P11 -  Rybník – bavorský vrch Ebene s rozhlednou Böhmerwaldturm – Rybník 

Délka: 16 km 
 

C3 – Z Bělé nad Radbuzou do Železné 

Délka: 37 km, plus 11 km dojezd do Bělé 
 

C4 – Bělá nad Radbuzou – Přimda – Železná 

Délka: 35 km, plus 11 km dojezd do Bělé 

 

 



Značení tras 

      Trasy vedené mimo turistické značení (TZ) budou značeny náhradním značením (NZ). 

Jedná se o značku ve tvaru čtverce 15 x15 cm, kde na oranžovém podkladu je označení trasy. 

 

Doporučené mapy  
mapy KČT (zelená řada 1:50 000) č. 29 Český les – jih, č. 28 Český les – sever,  

č. 63 – Chodsko – budou v prodeji během srazu 

 

Doprava na trasy 

      Žádáme zájemce, aby při přihlašování na sraz vyplnili „Předběžnou přihlášku autobusové 

dopravy na trasách“ pro snazší zajištění dopravy.  

 

 


