
Vážení přátelé pochodů v Telči, jak píši níže, došlo ke změně tras.  
 
Vše se bude odehrávat z Telče do Telče v délce tras do 25 km.  
Pokud pojedete na sobotní pochod, máte možnost vystoupit v Hodicích 
- bude tam start (trasa Hodice - Roštejn - Telč 16 km), delší jdou z Telče.   
V neděli 3. 11. vše z Telče do Telče 13, 15, 22 km.  
Opékání bude ve Studnicích a na Roštejně.  
Omlouváme se za nečekané změny. Při nejasnostech volejte.  
 
Pěkný den a těšíme se na vaší účast  
Vladimír Mazal 
 
KČT Telč, Tobiáškova 39, 588 56 Telč 
mob. 776 753 889 
 
 
Vážení účastníci a příznivci dálkových pochodů v Telči.  
 
Jako každý rok připravujeme pro Vás trasy pochodů na zajímavá místa okolí Telče.  
V letošním roce to mělo být v sobotu (2. 11.) pod názvem Vysočinou k Telči aneb 
„Přes Rusko k Telči“ a v neděli (3. 11.) tradiční Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic). 
Všechny trasy vedou přes oblast Javořice. A v tom je ten problém, který nám vznikl.  
Na naši žádost o povolení hromadné akce jsme dostali „Nesouhlasné stanovisko ke 

konání organizovaných hromadných sportovních akcí v lese“ od Lesů České 
republiky, s.p. Lesní správa Telč“.  
 

Nesouhlasné stanovisko se vydává z důvodu kalamitní situace v dané lokalitě, 
způsobené lýkožroutem smrkovým.  
Dochází zde k intenzivní těžbě dříví a odvozu vytěženého dříví.  
Ale aby nedošlo k přerušení nepřetržitého konání těchto akcí, 49. ročníku „Vysočinou 
k Telči“ a 42. ročníku „Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic“, připravujeme pro Vás 
náhradní trasy mimo oblast Javořice. Pokud na pochody přijedete, dostanete popisy 
nových tras. Trasy 50 a 35 km v letošním ročníku nebudou.  Start a cíl je pouze 
v Telči v sokolovně.  S převozem osob ani zavazadel nepočítáme. Sobotní zábava 
v sokolovně bude. 
Pro ty, co jedou vlakem od Kostelce a chtějí jít v sobotu (2. 11.) 15 km, 
doporučujeme vystoupit v Hodicích, bude tam pro ně zajištěn start. 
Doufám, že pochopíte tyto změny a přijedete mezi nás.   
Opékání špekáčků v neděli určitě bude, ale jinde než u Boru.  



 

49. ročník DP Vysočinou k Telči 

(aneb přes Rusko k Telči) 

 

42. ročník DP Cestou Jana Hvězdy z Vicemilic 

(aneb po stopách husitských bojovníků) 
 
 
 
POŘADATEL 
Klub českých turistů v Telči 
 
TERMÍN 
2. listopadu 2019 Vysočinou k Telči 
3. listopadu 2019 Cestou Jana Hvězdy z Vicemilic 
 
Zařazeno do kalendáře IVV 
 
 
SPONZOŘI  
Krahulík - Masozávod Krahulčí a. s. 
Krahulík – Masozávod Krahulčí a. s., provoz Vysočina Hodice 
Pekařství Marek Telč                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pátek  1.11. 2019 
 
NABÍDKA 
Městský okruh 12  km (městem a příměstským okolím) od 12 hod od sokolovny, 
volně 
Muzeum v Universitním centru (expozice přístupná v době otevření UC) 
Technické muzeum Na Sádkách (stará vozidla a předměty), vstup po dohodě  
Výstup na rozhlednu Oslednice 
 
 
Sobota  2. 11. 2019 

49.ročník DP Vysočinou k Telči. 
 
TRASY 
55km: Telč - Řásná - Studánka Páně - Klátovec - Rusko -  Studená - Skrejchov – 
                         Velká Lhota - Hradisko - Dobrá Voda - Hostětice - Telč 
35km: Telč - Volevčice - Roštejn - Štamberk - Mrákotín - Dobrá Voda –  
                          Hostětice - Telč 
16km:  vlakem z Telče 9,02 hod.  do Hodic - Kratizna – hrad Roštejn –  
                          Doupě - Volevčice – Telč  
12km: Městský okruh IVV  
                                  
START 
53km a 36 km od 6,30 hod do 8,00 hod., ostatní od 7,00 hod do10,30 hod. 
 
ZÁBAVA 
od 19,00 hod 
cena vstupenky 50,- Kč,  prodej na startu. 
 
 
 
Neděle  3.11. 2019 

42. ročník DP Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
 
TRASY 
S cílem u rybníka Boru (končí na nádraží ČD Jihlávka) 
29km: Telč – Štamberk – V. Pařezitý – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka 
28km: Telč – Řásná – V.Pařezitý – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka 
24km: Telč – Volevčice – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka 
21km: Telč – Štamberk – Javořice – St.Páně – Bor - Jihlávka 
20km: Telč – Řásná – V.Pařezitý – Obrázek – Bor - Jihlávka 
10km: autobusem  v 9,15 hod. od sokolovny Telč - Řásná 
  - dále pěšky – Řásná – V.Pařezitý – Bor – Jihlávka 
 



S cílem v Telči 
37km: Telč – Štamberk – Obrázek – Bor – V.Pařezitý - Telč 
50km: Telč – Roštejn – zříc.Janštejn - Horní Ves – Bor – Řásná – Telč 
 
Pozor!!! 
Zájemcům bude převezeno zavazadlo na zastávku ČD v Jihlávce na 12,00 hodinu!!! 
          !!! Návrat z Jihlavky je zajištěn ve 13 hod autobusem do Telče !!! 

          !!! Cestovné hradí účastníci přepravy přímo v autobuse !! 
 
 
 
PREZENTACE A START 
1. 11. (pátek) prezentace od 16,00 hod do 24,00 hod sokolovna 
2. a  3. 11. (sobota, neděle) start od 6,30 hod do 10,00 hod.  
 
STARTOVNÉ 
Na oba dny:    40,-Kč pro členy KČT (nutná karta EUROBEDS)          
    20,-Kč pro mládež do 15 let (do ročníku nar. 2004) 
    60,- Kč ostatní účastníci  
Na jeden den:   20,- ; 10,- ; 30,- Kč 
Suvenýr (keramický zvoneček) 20,- Kč 
 
ODMĚNA 
sobota: diplom, překvapení, razítko IVV , 
neděle: diplom, špekáček na Boru, razítko IVV 
po oba dny popis tras a mapka 
 
STRAVOVÁNÍ 
Pro předem přihlášené zajistíme: večeře (60,-Kč) pátek, sobota, 
     snídaně (30,-Kč) sobota, neděle. 
Na trasách čaj zdarma, k prodeji drobné občerstvení. 
 
UBYTOVÁNÍ 
Zajišťujeme pouze ve vlastním spacím pytli z 1. na 2. a z 2 na 3. 11. ve sportovní 
hale, na podlaze za 50,-Kč noc. Ubytovna již není. 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ 
!!!  Účastníci pochodu nejsou kryti žádnou pojistkou  !!! 
Pochody se konají za každého počasí, volte proto vhodné oblečení a obuv. 
Každý účastník jde na vlastní nebezpečí, děti do 15 let pouze v doprovodu dospělých. 
Psi mohou pochodovat pouze na vodítku. 
Kouření v lese je zakázáno. 
Na akcích možno plnit podmínky oblastního odznaku Jihlavsko a Zlatá růže 



Jindřichohradecká. 
Trasy pochodu najdete např. na mapách edice KČT  Telčsko, www.mapy.cz atd 
 
 
 
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 
Vladimír Mazal, 588 56 Telč II/39 
tel. č. 776 753 889,  email: vlamaz@email.cz, www.kcttelc.cz 
 
Srdečně zvou pořadatelé! 
Přijďte se rozloučit s turistickou sezonou v naší drsné, ale krásné přírodě! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



!!! jen v případě, že žádáte ubytování v sokolovně nebo stravování !!! 
Přihláška na DP Telč 1. až 3.11. 2019 

 

Jméno......................………………..Přijmení……………………............................. 
 
Adresa.........................................……………………………………….PSČ............. 
 
Člen KČT        ANO/  NE    (zakřížkuj) 
 
Ubytování                                 z 1. na 2. 11. (pátek)                   ze 2. na 3. 11. (sobota) 
      v sokolovně  (40,- Kč)                      ANO / NE                                    ANO / NE 
         
 
Stravování: 
 

večeře   (60,- Kč)        pátek    1.11.       ANO / NE  sobota   2.11.   ANO / NE 
 

snídaně (30.-Kč)         sobota  2.11.        ANO / NE        neděle   3.11.   ANO / NE 
 

vstupenka na zábavu s místenkou (50,- Kč)       ANO / NE 
 

U skupin nutné přiložit jmenný seznam s daty. 
 

Všechny uvedené služby je nutné zaplatit do 31.10. 
2019 
 
Startovné a objednané služby (ubytování, stravování, zábava) 

 
jsem uhradil(a) v částce.......………..….za...………..osob,   dne.………………....... 

 
složenkou (na adresu Vladimír Mazal, Tobiáškova 39, 588 56 Telč II.) 
nebo na účet u Moneta Money Bank  č.ú. 407305754/0600 
 
startovné  za počet osob   ….                                         celkem .................Kč 
 
nocležné    za …..nocí, za …..osob,  po….. Kč             celkem    .................Kč 
snídani(ě)  po 30,- Kč    za …… osob                           celkem    .................Kč 
 
večeři(e)    po 60,- Kč   za …… osob                            celkem   ................. Kč. 
 
zábavu      50,- Kč         za ….. osob                              celkem   ..................Kč 

 
                                                                                 

     celkem: …………..Kč. 
 

datum.....……………............ podpis..........…………………......... 
 
 
 


