Pokyny k účasti na cyklovýletu „Brložsko“
Realizováno v rámci projektu „ Turistická oblast PodKletí – láká, baví i chutná“, pořadatelem
akce je destinační společnost Jihočeský venkov, z.s.
Termín konání akce: 8.6.2019
Obecné podmínky, organizační záležitosti
1. Akce nemá charakter sportovního závodu, jedná se výlučně o rekreační cyklistiku a koná se v
běžném dopravním provozu. Je na účastníkovi, aby si zvolil vhodné tempo jízdy a optimální trasu. Na
tuto skutečnost jsou účastníci výslovně upozorněni.
2. Každý účastník akce je povinen dodržovat dopravní předpisy a případné pokyny zástupců
organizátora a Policie ČR. Cyklovýlet se uskutečňuje na veřejných komunikacích a lesních cestách,
povrch vozovky se střídá (asfalt, polní a lesní přírodní cesty). Vzhledem k otevřenému charakteru akce
se účastníkům nedoporučuje jezdit ve skupinách více než 4 osobách.
3. Každý účastník odpovídá za technický stav svého kola pro tuto akci, účastníkům se doporučuje mít
s sebou sadu nářadí pro případ opravy kola a sadu na opravu pneumatik.
4. Účastníkům akce se doporučuje užití cyklistické přilby, mít vhodné oblečení a obuv zohledňující
povětrnostní i terénní podmínky akce.
5. Účastníkům doporučujeme mít u sebe mobilní telefon s dostatečně nabitou baterií, pro potřeby
přivolání technické podpory nebo zdravotnické pomoci. Doporučujeme instalaci aplikace Záchranka.
Podmínky registrace
1. Každý zájemce je povinen se seznámit s pravidly a akceptovat je. Jedná se o závazné podmínky
účasti.
2. Registrovat se na akci je možné těmito způsoby:
- osobně na místě startu cyklovýletu – a to 8.6.2019 od 7:45 do 8:15 hod. u organizátorů v prostoru
Včelenského trhu (u stánku pekárny Chleba se solí)
- osobně na 1. zastávce trasy v Holubově - a to 8.6.2019 od 8:55 do 9:15 hod. u organizátorů
v prostoru parčíku před Obecním úřadem Holubov
3. Účast dospělé osoby (starší 15let) na cyklovýletu je zpoplatněna 100,- Kč, splatné při registraci.
4. Děti do 15ti let se mohou zúčastnit cyklovýletu pouze v doprovodu dospělé osoby, která za dítě
během akce odpovídá.
5. Při registraci je nutné uvést jméno, příjmení, bydliště (obec). Předpokládaný počet registrovaných
účastníků cyklovýletu je cca 30 osob.
6. Účastníci obdrží při registraci na startu cyklovýletu voucher na nákup nápojů, ovoce a zeleniny,
pečiva a dalšího občerstvení na Včelenském trhu v hodnotě 100,- Kč (nelze využít na nákup
alkoholických nápojů, spotřebního zboží ani směnit za hotovost) a mapku TO PodKletí.
Dodatečné informace
1. Účast na cyklovýletu je na vlastní odpovědnost účastníka.
2. Organizátor neodpovídá za škody způsobené účastníkem akce třetí osobě či jiným osobám na akci
ani za škody způsobené účastníkům způsobené třetími osobami nebo v důsledku okolností, které
organizátor nemohl ovlivnit.
3. Organizátor neodpovídá za věci, které byly účastníků akce zcizeny nebo je účastníci ztratili, stejně
tak za škody na majetku účastníků před, během i po ukončení akce.
4. Organizátor si vyhrazuje právo na změny a upřesnění těchto pravidel akce, stejně tak i právo na
zrušení akce či přeložení na jiný termín z důvodu nepřízně počasí. Informace o zrušení či přeložení na
jiný termín budou vyvěšeny organizátorem na internetových stránkách www.jihoceskyvenkov.cz a
facebookovém profilu nejpozději v den akce, tj. 8.6.2019 do 8:15 hodin.
5. Výklad těchto pravidel je výlučně záležitostí organizátora.

Možnost dopravy hromadnou dopravou
Zájemci se mohou dopravit vlakem na start (Včelná, resp. 1 km vzdálená žel.zastávka Boršov nad
Vltavou) nebo do Holubova (1. skupinová zastávka).
Vlak z Českých Budějovic vyjíždí v 7:44 (ve stanici Boršov nad Vltavou je v 7:53).
Vlak z Českého Krumlova jede v 8:10 (ve stanici Boršov nad Vltavou je v 8:47).
Vlaky na této trase provozuje společnost GW Train Region, ve vlacích je možná přeprava kol do volné
kapacity (doporučujeme ověřit u dopravce, tel.:602 179 003, nebo 734 640 410 nebo 733 785 009).
Většina území cyklovýletu „Brložsko“ není v sobotu dostupná hromadnou dopravou (bus).
V lokalitě se nevyskytují veřejné nabíječky na elektrokola.
Doporučená trasa cyklovýletu
Hlavní trasa vede z Včelné přes Boršov nad Vltavou a Vrábče do Holubova (1.etapa) do Brloha (2.
etapa), Holašovic (3. etapa), Lipí (4. etapa) a dále do Č.Budějovic nebo návrat do Včelné (místo
staru). Na start popř. na trasu výletu se dopraví účastníci individuálně, vlastní dopravou; po ukončení
výletu se jeho účastníci vrátí domů individuálně, vlastní dopravou.
Takto naplánovaná trasa měří cca 55 kilometrů.
Při tomto cyklovýletu nastoupáte cca 968 metrů a klesání je celkem 1030 metrů. Největší převýšení je
na trase mezi Holubovem a Brlohem – jako základní varianta je naplánována trasa přes Rohy a Jánské
Údolí (na této trase nastoupáte až do nadm. výšky 869 m). Alternativa: menší převýšení je na trase
Holubov – Rojšín – Brloh, ale je zde frekventovanější provoz. Volba trasy na tomto úseku je na
uvážení účastníka akce.
Účastníci si mohou rozšířit základní trasu o návštěvu dalších zajímavostí v okolí trasy, např. Kuklov,
(pěší) naučnou stezku Brložsko, holašovické Stonehenge a další, nebo hledání kešek.
V Holašovicích jsou naplánovány v rámci
(předpokládaný termín ve 11 hodin).
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průvodce TO PodKletí“ (dostupná zdarma na www), ve které mohou následně v terénu používat mapu
offline.
Možnosti občerstvení na trase
Účastníkům se doporučuje, aby si s sebou na cyklovýlet vzali nápoje k zajištění pitného režimu.
Na trase a v jejím okolí se nachází možnosti občerstvení v těchto obcích /místech:
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V případě závažné poruchy kola nebo jiné kritické situace na trase v rámci akce volejte
horké linky pro tento den: tel: +420 602 733 214, nebo +420 728 728 580.
Projekt „ Turistická oblast PodKletí – láká, baví i chutná“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.

