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P R O P O Z I C E 
 

XI. ročníku dálkového turistického pochodu „Českou Kanadou v kanadách“ 

 

 

A) Všeobecná ustanovení 
Pořadatel a organizátor: Československá obec legionářská  

jednota bratra Stanislava Berana Jindřichův Hradec

             

Termín a místo konání:   9. září 2017, jihovýchodní část okresu J. Hradec    

Ředitel pochodu:  br. Karel Ludvík 

Hlavní pořadatel:    br. Ondřej Pojezdný                

 Pořadatel:      br. Tomáš Martinek 

 

 

B) Technická a bezpečnostní ustanovení 

 Charakteristika pochodu 

Dálkový turistický pochod oblastí České Kanady v délce cca 36 km (22km). Pro 

rodiče s dětmi do 10 let v délce cca 11 km. 

Pochod bude probíhat po vyznačených turistických trasách většinou mimo silniční 

komunikace. V místech, kde budou účastníci pochodu využívat silniční komunikace, 

musí dbát zvýšené opatrnosti a řídit se ustanoveními zákona 361/2000 Sb. ve znění 

zákona 411/2005 Sb., §§ 53 – 56 (o chůzi na pozemních komunikacích). 

 

 

C) Organizační ustanovení 

Účast na pochodu 

a) členové Československé obce legionářské a jejich rodinní příslušníci,  

b) vojáci z povolání a občanští zaměstnanci – příslušníci Ozbrojených sil České 

republiky a jejich rodinní příslušníci,  

c) příznivci turistických pochodů (široká veřejnost).  

 

Podmínkou účasti je zaslání přihlášky, uhrazení poplatků za ubytování, 

stravování a startovné a zaprezentování se.  
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Ústroj 

vojáci z povolání - oděv vz. 95 polní (oděv maskovací ECWCS -„goretex“), boty vz. 

90 (2000), apod.,  

ostatní účastníci - oděv a obuv dle vlastní úvahy. 
  

Přihlášky 

Přihlášky zaslat stanoveným formulářem do 13. srpna 2017 na e-mail: 

pokovba@email.cz. 

 

Ubytování  

Ubytování a stravování pro účastníky pochodu bude, na základě požadavku, 

zabezpečeno v areálu Chatového tábora TJ Slovan J. Hradec v Malém Ratmírově. 

Bližší podrobnosti o tomto areálu na www.jhslovan.cz. 

Ubytování lze zabezpečit maximálně pro 200 osob. 

 

Stravování 

- večeře dne 8. 9. z vlastních zásob nebo možnost nákupu za hotové v bufetu 

Chatového tábora (omezená nabídka jídel),  

- snídaně dne 9. 9. zabezpečena, na základě objednávky stravování, TJ Slovan,  

- oběd formou balíčku zabezpečen TJ Slovan (pouze plná penze),  

- večeře zabezpečena TJ Slovan na základě objednávky stravování nebo možnost 

nákupu za hotové v bufetu Chatového tábora, případně z vlastních zásob,  

Požadavek na zabezpečení stravování v neděli 10. 9. řešit individuálně se 

 správcem chatového tábora nejpozději do 13. srpna.  

 

Poplatky za ubytování a stravování 

A) ubyt. Pá/So + So/Ne + So plná penze (oběd - balíček) - 180 + 180 +245 = 605 Kč 

B) ubyt. Pá/So + So/Ne + So polopenze - 180 + 180 +150 = 510 Kč 

C) ubyt. Pá/So + So plná penze (oběd - balíček)   - 190 + 245 = 435 Kč 

D) ubyt. Pá/So + So polopenze - 190 + 150 = 340 Kč 

E) ubyt. Pá/So + So/Ne bez stravování - 180 + 180 = 360 Kč 

F) ubyt. Pá/So bez stravování -190 Kč 

G) ubyt. So/Ne + plná penze - 190 + 245 = 435 Kč 

H) ubyt. So/Ne +  polopenze - 190 + 150 = 340 Kč 

I) ubyt. So/Ne + bez stravování - 190 Kč 

  

U stravování je možno si objednat i poloviční porce. 

 

Další poplatky 

Poplatek za pobyt (pro obecní úřad) - 12 Kč/osoba a den 

Poplatek za parkování osobního auta - 60 Kč/den 

Poplatek za parkování terénního vozidla, VAN, mikrobusu - 80 Kč/den 

Poplatek za psa - 50 Kč/den 

 

Poplatek za ubytování a stravování je možno zaslat buď bezhotovostně, nebo 

složenkou typu „A“  

na účet: 600002309 

kód banky: 0800 

variabilní symbol: 30010 

specifický symbol: číslo občanského průkazu 
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adresa majitele účtu (při platbě složenkou): TJ SLOVAN, Jarošovská 743/II, 

377 01, Jindřichův Hradec 

Nejpozději do: 13. 8. 2017! 

V případě, že účastník neuhradí do stanoveného termínu poplatek dle vybrané 

varianty, nebude mít zabezpečeno stravování. 

 

V případě potřeby lze od 1. 7. 2017 kontaktovat správce Chatového tábora – Radomíra 

Rešlová, tel. 384 397 148, mobil 723 628 583, email mrslovan@tiscali.cz.  

 

Pokud účastník, který již zaslal poplatek za ubytování a stravování, oznámí 

zrušení své účasti na pochodu do 31. srpna 2017, bude mu poplatek vrácen. Po 

tomto termínu nebude již možno, z provozních důvodů, zaslaný poplatek vrátit. 
 

Startovné 

100,- Kč - dospělí 

50,- Kč - děti a mládež 11-17 let 

zdarma - děti do 10 let 

Startovné bude vybíráno při prezentaci dne 8. září nebo při dodatečné prezentaci 

9. září.  

 

Pojištění: 

Akce není pojištěna. Účastníci se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. 

 

Zdravotnické zabezpečení 

Na jednotlivých kontrolních bodech bude možno ošetřit drobná poranění.  

 

 

D) Časový plán pochodu 

8. 9. 2017 

do 19, 00  - příjezd účastníků, zaparkování vozidel, prezentace 

19, 00 - 19, 45 - ubytování    

20.00 - 24.00   - volná zábava v bufetu a jídelně Chatového tábora.  

24, 00    - večerka 

 

9. 9. 2017 

06, 00  - budíček  

06, 30 - 07, 20 - snídaně a odběr balíčků na oběd  

06, 30 - 07, 15 - dodatečná prezentace v chatovém táboře v Malém Ratmírově   

07, 30  - odchod k autobusu 

07, 40 - 08, 20 - přeprava  autobusem z M. Ratmírova do Kaprounu 

09, 00 - 18, 30 - průběh pochodu na 36 km 

09, 00 - 13, 50 - průběh pochodu na 22 km 

09, 00 - 11, 50 - průběh pochodu na 11 km 

18, 00 - 20, 00  - večeře 

20, 00 - 02, 00 - oficiální ukončení pochodu, volná zábava   

 

 10. 9. 2017 

do 13, 00 opuštění ubytovacích prostorů 
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E) Trasy pochodu  

Trasa pochodu 36 km  

- start pochodu 09,00    - Kaproun – Penzion u Paulánů 

- 1. kontrola  09,45 - 11,00   - Rožnov  

- 2. kontrola    10,30 - 11,50   - Landštejn 

- 3. kontrola   11,15 - 13,00   - Hamerský rybník 

- 4. kontrola  12,10 - 13,50   - Pod Vysokým kamenem 

- 5. kontrola  13,20 - 16,00  - Kunžak - náměstí 

- 6. kontrola  14,10 - 16,30  - Krvavý rybník 

- cíl pochodu        15,00 - 18,30   - Chatový tábor TJ Slovan  

 

Trasa pochodu 22 km  

 -  start pochodu 09,00   - Kaproun – Penzion u Paulánů 

 - 1. kontrola  09,45 - 11,00  - Rožnov 

 - 2. kontrola  10,30 - 11,50  - Landštejn 

 - 3. kontrola  11,15 - 13,00  - Hamerský rybník 

 - 4. kontrola - cíl        12,10 - 13,50  - Pod Vysokým kamenem 

 - odjezd autobusu směr Chatový tábor TJ Slovan - 14,30 

 

Trasa pochodu 11 km 

 - start pochodu 09,00   - Kaproun – Penzion u Paulánů 

 - 1. kontrola  09,45 - 11,00  - Rožnov 

 - 2. kontrola - cíl  10,30 - 11,50  - Landštejn 

 - odjezd autobusu směr Chatový tábor TJ Slovan – 14,00 

 

 

F) Závěrečná ustanovení 

Pochod se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic, 

nejpozději však do doby zahájení pochodu.  

Účastníci, kteří absolvují celou trasu pochodu na 36 km, obdrží v cíli pamětní list a 

odznak pochodu, účastníci pochodu na 22 a 11 km obdrží pamětní list.  

Trasa pochodu je na mapě číslo 78 Klubu českých turistů 1:50 000 „Česká Kanada a 

Slavonicko“ (mapky pochodu zabezpečí organizátor).  

 

Případné dotazy zodpoví a informace poskytne br. Ondřej Pojezdný – 725 804 496, 

ondrejpojezdny@seznam.cz.  

 

 

Propozice schválil dne 20. 5. 2017     br. Karel Ludvík 

ředitel pochodu v. r. 

 


