
     
 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

 

Zahájení krajské turistické sezóny 2011  

ve Svitavách 

 
    V sobotu 26. března se ve Svitavách  uskuteční V. ročník krajského „Zahájení turistické sezóny 
2011“ Klubu českých turistů. Setkání se koná  každým rokem  v  jiném městě  Pardubického kraje a 
sjíždí se na ni několik stovek účastníků z Pardubicka a okolí. Příznivci turistiky i široká veřejnost 
budou mít možnost prohlédnout si zajímavosti našeho města a nabízet budeme také turistické trasy 
v okolí. Součástí akce bude odebrání vzorku vody z pramene řeky Svitavy v rámci mezinárodního 
projektu Eurorando 2011 – „Voda ze střechy Evropy“. Vzorky vody odebrané z významných 
evropských toků jsou následně společně slity do Lví kašny v Alhambře při celoevropském srazu 
turistů ve španělské Andalusii. Voda z naší řeky poputuje nejdříve do Děčína na republikový letní 
sraz turistů a odtud bude dopravena i na celoevropské setkání. Zahájení  turistické sezony Klubu 
českých turistů je mimořádná událost na poli cestovního ruchu a je pořádaná pod záštitou starosty 
města. Předpokládáme, že se do Svitav sjede na 500 turistů.  
 
Je pro ně připravený zajímavý program: 
 
  8:00 – 10:00 hod. Prezence účastníků v multifunkčním centru Fabrika Svitavy 
10:00 – 10:30 hod. Slavnostní zahájení 
10:30 hod.  Turistické akce 
 
Turistické akce: 
I. Od 10:45 hod. v kostele sv. Jiljí na místním hřbitově porozpráví městský historik Radoslav Fikejz 

o historii města, o Svitavách jako o městu s tradicí, o památkách města apod. Poté zájemci o 
historii města půjdou s průvodci do městského muzea a galerie, do kostelů či do Ottendorferova 
domu, kde na ně bude čekat odborník se zasvěceným výkladem. 

II. V okolí města jsou připraveny turistické trasy v délce 4, 10, 12 nebo 16 km. Případně lze využít  
dopravu autobusem k rybníkům, dojít k prameni řeky Svitavy a ujít tak trasu 2,5 nebo 6,5 km. 

III. Ve městě je připraven Městský památkový okruh, který zavede návštěvníky nejen k historickým 
památkám, ale i např. k nově zrekonstruovanému Svitavskému stadionu, který je celý otevřen 
veřejnosti, či k moderní sportovní hale. 

IV. Ve 14 hodin bude z pramene řeky Svitavy odebrána voda v rámci akce EURORANDO: „Voda 
ze střechy Evropy“ 

V průběhu zahájení je připraven kulturní program, v místě zahájení bude možné občerstvení 
účastníků. Při prezentaci každý účastník obdrží popisy turistických tras, všechny potřebné pokyny a 
materiály (plánek města, naučných stezek apod.) 

Všechny informace jsou uveřejňovány na webových stránkách KČT Svitavy:   
    www.turistika-svitavy.webnode.cz .                                                                            
 
 
Věra Stichová, Klub českých turistů 


