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Turisté se podívali na Juránkovu chatu
Pátý ročník cykloturistické akce Okolo Železné
Rudy přilákal osm stovek účastníků
DAVID KOJAN

Železná Ruda - Dokonce na běžně nedostupnou
Juránkovu chatu se mohli
podívat účastníci sobotní
cykloturistické akce Okolo
Železné Rudy. Zhruba osm
set účastníků akce, kterou
pořádal železnorudský penzion Habr ve spolupráci s městem, čekaly trasy na české i
německé straně Šumavy.
„Od třetího ročníku kombinujeme trasy po českém
a německém území. Trasy
na německém území nejsou
totiž tak fyzicky náročné a my
jsme po prvních dvou ročnících přišli na to, že pokud
chceme přilákat účastníky,
kteří nejsou vyloženě turisté,
musíme pro ně připravit
trasy takového charakteru,
aby nám sem přijeli a nebyli
otráveni,“ vysvětlil pořadatel
akce Milan Sklenář.
Účastníci si mohli vybrat
mezi čtyřmi trasami pro pěší
a dvěma pro cyklisty. „Šel
jsem jednu patnáctku, a protože jsem měl čas, šel jsem
pak ještě druhou patnáctku.
A bylo to moc hezké, pokud
budu moci, přijedu příští rok
zase,“ pochvaloval si pochod
Jaroslav Kotek ze Stříbra.
Patnáctikilometrovou trasu
volil i Jaroslav Hájek z Holýšova. „To je tak naše norma.
Počasí vyšlo, bylo to fajn.
Zopakovali jsme si to po pěti
letech, šli jsme první a teď
pátý ročník,“ řekl týdeníku
5+2 dny Hájek. „Začínáme
sedmikilometrovou rodinnou
trasou, která je koncipována

tak, aby ji projely i maminky
s kočárky až po třicetikilometrovou pěší trasu, která
už je velice náročná pokud
jde o čas i převýšení,“ dodal
Sklenář.
Letošních osm set účastníků znamenalo stoprocentní
nárůst oproti loňsku. „Počasí
se povedlo, což je perfektní.
Povzbudivé pro další roky
je i to, že každý rok nachází
více účastníků. Jsem rád,
že téměř každý víkend i po
prázdninách tady máme akci,
která přitáhne stovky lidí,“
byl spokojený železnorudský
starosta Michal Šnebergr.
Juránkova chata
Specialitou letošního
ročníku byla trasa k bývalé
Juránkově chatě. Chata
nedaleko hraničního vrcholu
Svarohu nad Černým jezerem
byla postavena Českým ski
klubem Plzeň v roce 1922. Po
nástupu komunistů k moci
v roce 1948 byla celá oblast
uzavřena. V současnosti jsou
na místě chaty pouze ruiny
a místo je přístupné jen z
bavorské strany.
„Podařilo se nám získat
od Chráněné krajinné oblasti
Šumava povolení k výstupu
na Juránkovu chatu. Počet
účastníků byl sice omezen,
ale účastníci trasu kvitovali
velice s povděkem,“ uvedl
Sklenář. „Šel jsem na Juránkovu chatu a bylo to super.
Je škoda, že cesta je běžně
zavřená, myslím, že by bylo
možné zvládnout to tak,
aby tam lidé mohli chodit.
Z Německa je tam možné

Malé i dospělé turisty zaujala v cíli dřevorubecká show. 
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dojít zcela normálně, jde jen
o to, najít nějakou trasu, aby
bylo možné přejít na českou
stranu,“ potěšila možnost
dostat se do jinak nepřístupných míst Martina Malého z
Klatov.
Organizátoři už začali s
přípravami šestého ročníku.
„Pro příští ročník jsme se
spojili s časopisem Turista,
který naší akce využije k
oslavám 125. výročí. Pro
hojnou účast členů Klubu
českých turistů připravujeme
několik tras a chtěli bychom
sáhnout i do historie pochodu a některé trasy začít
opakovat. Můžeme očekávat,
že přijedou návštěvníci z
celé republiky, tak aby mohli
poznat Šumavu a abychom
jednotlivé trasy nepřetížili,“
informoval Sklenář.
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Pátý ročník akce Okolo Železné Rudy přilákal osm stovek účastníků. 
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