Seriál závodů
na horských a trekingových kolech pro širokou
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Liga 2011

www.cyklosporthajek.cz

Třeboň

Neděle 1. 5. 2011

Kancelář závodu:
Hotel Bílý koníček, Masarykovo nám.
8:00 - 9:30 hod.
Start a cíl:
Masarykovo náměstí,
10:00 hod.
Šatny a sprchy:
KKC Roháč, Na Sadech 349

Třeboň perla Jižních Čech
Lázeňské město s bohatou historií ležící ve středu
Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace
UNESCO.

Kultura v Třeboni
květen:
ANIFILM - mezinárodní festival animovaných filmů
červen - září:
Festival dechových hudeb
Třeboňské kulturní léto - koncerty komorních
souborů v Děkanském kostele Panny Marie Královny a
sv.Jiljí a v kapli Schwarzenberské hrobky.
Třeboňské divadelní léto - divadelní představení nejen
pražských divadelních souborů v Divadle J. K. Tyla
Okolo Třeboně - hudební festival s již tradičním hostem
Divadlem Járy Cimrmana.
Třeboňská nocturna – hudební festival k poc-tě Emy Destinnové
Krčínova Třeboň – historické slavnosti, řemeslné trhy
Kinematograf Bratří Čadíků
Lázeňská Třeboň – zábavná prezentace třeboňských lázní, řemeslné trhy
Čochtanova Třeboň – vodnické slavnosti, řemeslné trhy
Rybářské slavnosti – prezentace rybářství, rybí trhy

Trať závodu:
25 km okruh v okolí Třeboně
Občerstvení:
Hotel Bílý koníček, Masarykovo nám.

Tipy na výlety
Zámek Třeboň
Schwarzenberská hrobka
Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně
– 39 km,
Naučná stezka Okolo Světa – 12 km,
Naučná stezka Rožmberk – 22 km,
Národní přírodní rezervace a naučná stezka
Červené blato – 4 km
Tereziino údolí

Informační středisko
Masarykovo nám. 103, Třeboň
tel. 384 721 169, mobil: 724 064 504
e-mail: info@itrebon.cz, web: www.itrebon.cz

Kardašova
Řečice

Neděle 29. 5. 2011
Kancelář závodu:
Městský úřad, nám. J. Hrubého,
8:00 - 9:30 hod.
Start a cíl:
Náměstí J. Hrubého, 10:00 hod.
Šatny a sprchy:
ZŠ Kardašova Řečice - tělocvična
Trať závodu:
25 km okruh v okolí Kardašovy Řečice
Občerstvení:
Bufet Hubert, nám. J. Hrubého

První doklady o Kardašově Řečici pochází z roku
1267. Nejstarší osídlení se rozkládalo v okolí původně raně gotického kostela Stětí Sv. Jana Křtitele,
který leží na vyvýšenině nad soutokem řečických
potoků. Samotný název města Kardašova Řečice
(latinsky Rzecicium majus, německy Kardasch Retschitz) vznikl podle potoka Řečice (říčka, říčice),
který se poblíž kostela stéká s Kardašským potokem, který nedaleký rybník Kardaš. Podle něho
má pak Řečice svůj přívlastek (Kardaš - turecký
bratr). V průběhu 13. a 14. století se pak na obou
stranách břehu potoka Řečice zformovala dvě
správně samostatná střediska. Řečická dvojměstí s
vlastními rychtáři a konšely se lišila počtem domů
i velikostí náměstí. Větší Horní strana měla již ve
druhé polovině 14. století 44 domů. 14. 2. 1407

věnoval Jan starší z Hradce Kardašově Řečici
městská práva, která byla potvrzena, a vlastně
navrácena koncem roku 1992 výnosem České
národní rady. Teprve po roce 1490 byla obě
městečka spojena v jediný celek.
Roku 1887 byla zprovozněna příčná transverzální železniční dráha. K významný rodákům
města patřil např. Boleslav Jablonský. Básník a
buditel, který má na náměstí nedaleko radnice,
od roku 1886 pomník.
V řečickém zámku sídlí „Charitní domov řádových školských sester“ (pro přestárlé řeholnice), tomuto řádu (Řád školských sester De
Notre Dame) také zámek i s rozlehlým parkem
náleží.

Stráž nad
Nežárkou
Neděle 19. 6. 2011
Kancelář závodu:
Městský úřad, nám. E. Destinnové,
8:00 - 9:30 hod.
Start a cíl:
Náměstí E. Destinnové, 10:00 hod.
Šatny a sprchy:
ZŠ Stráž nad Nežárkou
Trať závodu:
25 km okruh v okolí Stráže nad
Nežárkou
Stráž nad Nežárkou se nachází na jihovýchodním
okraji Třeboňské pánve. Typická rovina posetá zrcadly nesčetných rybníků a pokrytá koberci borových
lesů se směrem k Jindřichovu Hradci začíná vlnit a
přechází v předhůří Českomoravské vrchoviny. Město samo leží na levém břehu řeky Nežárky.
Pro krásu okolní krajiny se Stráž nad Nežárkou stala
vyhledávaným cílem turistů, kterým nabízí nádherné procházky po okolí.
Nejslavnější majitelkou zámku a strážského panství
se stala slavná operní pěvkyně Ema Destinnová v
jejímž vlastnictví byl zámek v letech 1914 – 1930.
V současné době je zámek v soukromém vlastnictví
a je přístupný veřejnosti.
Stráž nad Nežárkou je známá výrobou dřevěných
hraček. Ve městě je několik restaurací a možnost
ubytování v autocampu a penzionech v okolí.

Občerstvení:
Jihočeská Restaurace Nežárka,
náměstí E. Destinnové

Stráž nad Nežárkou
Nadmořská výška: 450 m
Počet obyvatel: kolem 850
Část katastru města je součástí
Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
Nejvyšší vrchol v okolí: Homolka (Dubovice)
602 m nad mořem
Největší rybníky v katastru města: Závistivý,
Nesvorný (oba přibližně o rozloze 10 ha)

Nová
Bystřice
Neděle 17. 7. 2011
Kancelář závodu:
Infor. centrum, Mírové náměstí 53,
8:00 - 9:30 hod.
Start a cíl:
Mírové náměstí, 10:00 hod.
Šatny a sprchy:
Sportovní hala, Nová Bystřice
Trať závodu:
25 km okruh v okolí Nové Bystřice
Město Nová Bystřice leží v nadmořské výšce
590 m na území přírodního parku Česká Kanada. Dominantami Nové Bystřice jsou zámek
(původně hrad ze 13. století) a kostel ze 14. století
postavený na místě starého z roku 1188. Základy
původní, kruhové stavby, jsou v průměru 13,5 m
široké. V kostele bylo při rekonstrukci nalezeno
v bedýnce zazděné srdce Adama Pavla Slavaty. Dalšími památkami jsou kostel sv. Kateřiny,
zbytky městského opevnění v jižní části města
s bývalým vodním příkopem, sloup Nejsvětější
Trojice a kašna se sochou sv. Lukáše na náměstí.
Při cestě do J. Hradce se nachází židovský hřbitov. V okolí Nové Bystřice můžete navštívit dobře
zachovalou zříceninu pomezního hradu Landštejn, poutní kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře a
Muzeum čs. opevnění. U Lesního hotelu Peršlák
si můžete prohlédnout Kámen republiky a nedaleko od hotelu je nejsevernější bod Rakouska.
Z Nové Bystřice do Jindřichova Hradce vede přírodním parkem Česká Kanada úzkokolejka, po
které se můžete svézt v létě parním vláčkem, celoročně motoráčkem.

Občerstvení:
U Malého vlka, Mírové nám.

Přírodou sem a zase zpátky
• Naučné stezky určené pro cyklisty a pěší
turisty (Textilní, Dvacátého století, Vyznání a
Graselova)
• Značené cyklostezky (č. 32 Greenways
Praha - Vídeň, č. 1007, 1008)
• Značené a za dobrých sněhových podmínek
upravované zimní běžecké trasy
• Lyžařský vlek u Hradiště

Informační středisko
Mírové nám. 53, 378 33 Nová Bystřice
Tel.: +420 384 386 909
info@novabystrice.cz, www.novabystrice.cz

Strmilov

Neděle 14. 8. 2011
Kancelář závodu:
Hotel Komorník, náměstí,
8:00 - 9:30 hod.
Start a cíl:
Náměstí Strmilov, 10:00 hod.
Šatny a sprchy:
ZŠ Strmilov
Trať závodu:
25 km okruh v okolí Strmilova
První písemná zmínka o Strmilově pochází
z r. 1255. V latinských textech uváděn jako Ztremils, Dremisl, Dremels; v německých Tremles.
Dominantou města je empírový kostel sv. Jiljí z let
1843-49. Původní farní kostel, doložený r.1376, v
r. 1835 vyhořel a byl nahrazen dnešní stavbou.
Na jižní straně náměstí je pamětní deska na rodném domě politika dr. Františka Staňka (18671936), jednoho ze zakladatelů Československa.
Poblíž v parku je umístěna jeho busta.
Na náměstí stojí socha Nejsv. Trojice z doby kolem
r. 1700, která je vyjímečná tím, že na její rubové
straně je vytesán reliéf Panny Marie. Při silnici
k Malému Jeníkovu se nachází pozdně gotická sloupková boží muka ze 16. stol., u hřbitova boží muka z r. 1712, u mostu přes Hamerský
potok socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny
19. stol. a u bývalého mlýna socha sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. stol.
Nejstarší stavební památkou je pozdně románský hřbitovní kostel sv. Ondřeje, r. 1604 byl upraven goticko-renesančně. Klenbu zdobí fresky

Občerstvení:
Hotel Komorník, náměstí

ze začátku 17. stol. Na zdi kostela je pamětní
deska se jmény devíti letců USAF, kteří zahynuli
24. 8. 1944 poblíž Vlčic během letecké bitvy
nad Jindřichohradeckem.
V okolí města zbytky železobetonových pevnůstek „řopíků“ 2. obranného postavení ze
začátku r. 1938.
Strmilov
město v rekreační oblasti s vyhledávaným
rybníkem Komorník
558 m n. m., 1421 obyvatel (k 1.1.2007),
cca 20 km vých. od Jindřichova Hradce
na cyklotrasách č.1113, č. 1240 a č. 1242

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Finále +5 bodů

Jindřichův
Hradec

Neděle 11. 9. 2011

Memoriál Jiřího
Hudínka - XII. ročník

Kancelář závodu:
Cyklosport Hájek, Klášterská 94/II
8:00 - 9:30 hod.
Start a cíl:
Klášterská ulice, 10:00 hod.
Šatny a sprchy:
Cyklosport Hájek
Trať závodu:
25 km okruh v okolí J. Hradce
Občerstvení:
Menza VŠE, Janderova 190

Cyklotrasy
Cyklotrasa č. 32
(část mezinárodní dálkové cyklostrasy Greenways
Praha – Vídeň) Lom – Planá nad Lužnicí – Košice
- Tučapy – Dírná – Červená Lhota – Pluhův Žďár –
Jindřichův Hradec – Dolní Žďár – Nová Ves – Peršlák – Nová Bystřice – Klášter – Landštejn – Staré
město pod Landštejnem – Slavonice
Cyklotrasa č. 1113
Jindřichův Hradec – Blažejov - Malý Ratmírov – Vlčice - Strmilov – Palupín – Zahrádky – Horní Pole –
Světlá – Mrákotín – Částkovice – Hostěnice – Telč
Cyklorasa č. 1148
Jindřichův Hradec – letiště – Děbolín
Cyklotrasa č. 1241
Jindřichův Hradec – Otín – Hrutkov – Kačlehy
– Kaproun – Matějovec - Český Rudolec

Závěrečné vyhlášení výsledků
seriálu Cyklosport Hájek
Liga 2011.

Informační středisko
Panská 136/I, Jindřichův Hradec
tel. 384 363 546, fax. 384 361 503
e-mail: info@jh.cz, www.jh.cz

ZZS JčK České Budějovice
středisko Jindřichův Hradec

Propozice závodu
Pořadatel:
Popis:

Cyklistický klub RBB invest, Jindřichův Hradec
Pohodový závod pro příznivce horských a trekingových kol, kteří si chtějí změřit
síly s ostatními. Trasy závodů povedou po málo frekventovaných silnicích,
polních a lesních cestách.
Podmínka účasti:
Použití řádné ochranné přilby, kolo v dobrém technickém stavu.
U závodníků mladších 15 let podpis rodičů na přihlášce závodu.
Tratě závodu:
Trasa A - cca 50 km
Trasa B - cca 25 km
Přihlášky:
Pouze v den startu a v místě závodu.
Zdravotní zajištění: ZZS JčK Č. Budějovice, středisko Jindřichův Hradec
Startovné:
Trasa A - 350,- Kč
Trasa B - 250,- Kč
Bodování:
Prvních 20 v každé kategorii 20 - 1 bod, trasa A i B. Finále +5 bodů. Do celkového
pořadí se započítává pět nejlepších výsledků. Při rovnosti bodů rozhoduje
1.) počet vítězství, 2.) lepší umístění ve finále.
Bufet:
Pouze pro závodníky trasy A.
Startovní čísla:
Budou platit pro všechny závody seriálu.
Ceny:
Pro první tři v každé kategorii a závodě věnuje pořadatel věcné ceny.
Celkové vyhlášení rovněž pro první tři v každé kategorii: věcné ceny, poháry,
pro vítěze dresy Cyklosport Hájek Liga 2011.
Informace:
www.cyklosporthajek.cz
Kategorie:
Trasa A - cca 50km
Trasa B - cca 25km
Junioři: 		
16-18 let, r. 95-93
Kadetky:
do 15 let, r. 96+
Ženy A: 		
19-34 let, r. 92-77
Kadeti:		
do 15 let, r. 96+
Ženy B: 		
35 + let, do r. 76
Juniorky:
16-18 let , r. 95-93
Muži A: 		
19-34 let, r. 92-77
Ženy A:
19-34 let, r. 92-77
Muži B: 		
35-49 let, r. 76-62
Ženy B: 		
35 + let, do r. 76
Muži C: 		
50+ let, 		 do r. 61
Muži A:
16-34 let, r. 95-77
Muži B: 		
35+ let,
do r. 76
Vložené závody mládeže
Mladší žákyně + žáci		 do13 let
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosažení stanoveného věku
v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.
Poznámka:

Kdo ze startujících v seriálu Liga 2011 bude mít zájem o slevu -10% z ceny 		
nového kola - MERIDA, MAXBIME (nebo i jiné značky) může se dostavit se
startovním číslem a dokladem totožnosti během kalendářního roku do 		
prodejny Cyklosport Hájek. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží.

