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Zpravodaj č. 2  

XI. Mezinárodní zimní sraz turistů  

Česká republika - Jeseníky 

Rýmařov a okolí 

30. 1. 2020 – 2. 2. 2020 

 
 

Vážení turističtí přátelé! 
 

Město Rýmařov Vás vítá na XI. Mezinárodním zimním srazu turistů v překrásném atraktivním prostředí 

Rýmařova a Hrubého Jeseníku v Moravskoslezském kraji, v České republice. 

Město má výborné předpoklady pro celoroční aktivní odpočinek. Jsme přesvědčeni, že město Rýmařov i celé 
Rýmařovsko jako centrum srazu Vám poskytne vše, co milovník turistiky potřebuje - dobré zázemí, přiměřené 

ubytovací a stravovací možnosti, možnost příjemného posezení i kulturního vyžití po turistickém programu. 

Připravili jsme pro Vás trasy pěší i trasy pro vyznavače lyžování na běžkách. Pro příznivce sjezdového 
lyžování jsou možnosti v nedalekých skiareálech Malé Morávky, Karlova, Staré Vsi, Dolní Moravice               

i Václavova u Bruntálu. Lyžařské trasy jsme volili tak, aby poskytly možnost výběru jejich délky a převýšení 

pro vysloveně rekreační běžkaře a „tomíky“ až po ty náročné a kondičně dobře připravené turisty.  

 
Jménem organizačního výboru zimního srazu chceme vyjádřit přesvědčení, že jsme pro zdárný průběh srazu 

vytvořili dobré podmínky a snad bude přát našemu setkání i počasí včetně dostatku sněhu. 

 
Přejeme Vám, abyste si odnesli příjemné vzpomínky na malebnou jesenickou přírodu, setkání s přáteli a 

kamarády a budeme rádi, když si Jeseníky oblíbíte a budete se k nám opět a rádi vracet i v dalších letech…  

           
Ing. Luděk Šimko, starosta města Rýmařov 

Ing. Břetislav Boháč, předseda organizačního výboru XI. MZST 

 

 
 

 

Milí turisté,  
zdravím vás a vítám na XI. Mezinárodním zimním srazu turistů, který z 

pověření Klubu českých turistů a jeho sekce lyžařské turistiky organizačně 

zajistil KČT, oblast Moravskoslezská spolu s městem Rýmařov. Za tuto 
nelehkou organizační práci tímto všem pořadatelům a podporovatelům děkuji.  

Setkávání turistů v horském prostředí mají vždy neopakovatelnou atmosféru a 

jsou specifickou možností pro poznávání turistických zajímavostí a přírodních 

krás v místě srazu a jeho okolí. Přidanou hodnotou je možnost setkání s přáteli 
a ověření si svých lyžařských a tábornických dovedností, vytrvalosti a 

kondice. Jsem přesvědčen, že turistický i společenský program zaujme a 

uspokojí všechny účastníky, kterým tímto přeji příznivé sněhové podmínky, 
pohodový pobyt a mnoho krásných zážitků z putování v bílých stopách 

nádherných Jeseníků. Nechť jsou vaše zážitky natolik pestré a intenzivní, aby 

se staly motivem pro vaše návraty do Rýmařova a jeho okolí. 

SKOL! 
Mgr. Vratislav Chvátal, předseda KČT 
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Čestné předsednictvo 
Jan Krkoška - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

Luděk Šimko -  starosta města Rýmařov 

Vratislav Chvátal - předseda KČT 
Peter Dragúň -  předseda KST 

Adam Jędras - generální sekretář PTTK 

 

Organizační výbor srazu 

Břetislav Boháč - KČT, oblast Moravskoslezská, předseda organizačního výboru 

Jan Sýkora - KČT, oblast Moravskoslezská, sekretář organizačního výboru 
Petr Holuša - KČT, oblast Moravskoslezská, vedoucí prezence 

Jana Holušová - KČT, oblast Moravskoslezská, účetní 

Jitka Musilová - KČT, odbor Břidličná, organizační pracovnice 

Radovan Holub – KČT, oblast Moravskoslezská, předseda sekce lyžařské turistiky 
Jana Šrámková – KČT, odbor Rýmařov, předsedkyně 

Ludmila Horňáčková – KČT, odbor Břidličná, předsedkyně 

Otakar Boura – předseda sekce lyžařské turistiky KČT 
Edmund Brzozowski – zástupce PTTK  

Ľubomír Škumát – zástupce KST 

Ján Babnič – KČT, autor výstavy 
 

Partneři akce: 
Město Rýmařov  

  Lenka Vavříčková – místostarostka 
  Leona Pleská – odbor školství a kultury 

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov 

  Zdena Kovaříková, ředitelka 
  Lenka Polčáková, vedoucí Domova mládeže 

ZŠ Rýmařov 

  Jan Jablončík, ředitel 

  Jiří Gajdoš, zástupce ředitele 
  Jana Egidová, vedoucí školní jídelny 

SVČ Rýmařov 

   Marcela Pavlová, ředitelka 
Městské muzeum Rýmařov 

   Růžena Zapletalová, ředitelka 

SKI klub RD Rýmařov 
   Vítězslav Šopík, předseda 

 

Hosté akce: 
Judit Stramszky & Márk Tassy – zástupci MTSZ (Magyar Természetjáró Szövetség) 
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PROGRAM XI. MZST  
Čtvrtek 30.1.2020:  

 příjezd na sraz, od 14:30 hodin prezence ve vestibulu Střediska volného času (SVČ),                            

ul. Okružní 1059/10, Rýmařov 
u prezence bude možnost zakoupit jízdenky na autobusy pro lyžařské a pěší trasy   

 ubytování, prohlídka města, návštěva Městského muzea Rýmařov 

 individuální turistický program dle vlastního rozhodnutí 

 od 18:00 hod. - slavnostní zahájení srazu před budovou SVČ 

 od 18:45 hod. - setkání delegací s vedením města v SVČ (jen na pozvánky) 

 

Pátek 31.1.2020:  
 od 7:30 hodin – prezence ve vestibulu SVČ 

 od 8:00 do 10:00 hod. – registrace a start lyžařských a pěších tras podle výběru  

 od 8:00 do 17:00 hod. – účast na lyžařských a pěších trasách podle výběru – start ve Sportovním a 

turistickém centru (Flemmichova zahrada) na Sokolovské ulici, odsud též odjezd autobusů podle 

rozpisu a jízdních řádů na trasy  

 individuální turistický program dle vlastního rozhodnutí  

 od 14:00 do 16:00 hodin - komentovaná prohlídka města včetně návštěvy muzea Hedvy (vstupné 

40 Kč, počet míst omezen – prodej vstupenek u prezence) 

 od 17:00 hod. – zpívaná mše v kostele sv. Michaela + písně rýmařovského chrámového sboru  

(!pozor, v tištěném zpravodaji avizujeme od 18 hod. koncert, ten však bude součástí mše) 

 od 20:00 hod. – Příroda Jeseníků - turistická beseda v SVČ (dobrovolné vstupné)  

  

Pro zájemce o kvalifikaci cvičitele lyžařské turistiky – praxe na trasách 

 

Sobota 1.2.2020:  
 od 7:30 hodin – prezence ve vestibulu SVČ  

 od 8:00 do 10:00 hod. – registrace a start lyžařských a pěších tras podle výběru  

 od 8:00 do 17:00 hod. – účast na lyžařských a pěších trasách podle výběru – start ve Sportovním a 

turistickém centru (Flemmichova zahrada) na Sokolovské ulici, odsud též odjezd autobusů podle 

rozpisu a jízdních řádů na trasy  

 prohlídka města, návštěva muzea, návštěva Muzea turistických známek Janovice, individuální 

turistický program dle vlastního rozhodnutí  

 od 15:00 – setkání se zimními táborníky v Kempu Indiana, Janovice 

 od 19:30 hod. – společenský večer (turistický bál) v prostorách SVČ, součástí večera bude 

slavnostní zakončení srazu v Rýmařově, předání srazové štafety turistům z PTTK 

 
Pro zájemce o kvalifikaci cvičitele lyžařské turistiky – zkoušky – zajišťuje sekce LT 

 

Neděle 2.2.2020:  
 ukončení ubytování do 9:00 hod. 

 úschova zavazadel do 12:00 hodin v SVČ jen po předchozí domluvě 

 individuální turistický program dle vlastního rozhodnutí 

 odjezdy  

 
Po celou dobu srazu bude možno shlédnout výstavu ve SVČ a Městském muzeu Rýmařov - Jesenická 

turistika včera, dnes a zítra… a výstavu v Muzeu turistických známek  - vstup na obě výstavy na 

účastnickou vizitku je zdarma 
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TRASY LYŽAŘSKÝCH PŘEJEZDŮ 
Všeobecné informace: 
Upozornění:  

Bezpečnost všech účastníků srazu a šťastný návrat domů jsou pro nás prioritou.  

Výčet všech tras je orientační, změny tras jsou vyhrazeny. Organizátor srazu si vyhrazuje právo část 

trasy změnit, trasu zkrátit nebo úplně zrušit. /Toto může být i na základě doporučení či zákazu ze 

strany Horské služby či jiných institucí/. V případě tras, kde jsou již účastníci na trase, má konečné 

slovo vedoucí dané trasy, který má taktéž právo trasu kdykoliv ukončit či zkrátit. Pořadatelská služba 

je na většině tras zajištěna, přesto na náročnější trasy doporučujeme vyrážet minimálně ve 

skupinkách o 3 osobách, dále doporučujeme mít s sebou nabitý mobilní telefon, powerbanku a v 

mobilu uloženou aplikaci Záchranka. Nepodceňujte prosím zimní krajinu Jeseníku, naše hory nejsou 

vysoké, ale umí být taktéž zrádné. Na delší trasy doporučujeme vhodné oblečení, potraviny a pití na 

cestu a čelovku. A nezapomeňte na osobní doklady a cestovní pojištění! 
 

Nástup na trasy s dopravou: 
u Sportovního a společenského centra Flemmichova zahrada (Sokolská ulice) a na zastávkách po trase 

z Rýmařova do Malé Morávky (parkoviště Hvězda) podle zvláštních jízdních řádů!!! 

Jízdenky budou v prodeji u prezence, ceny a jízdní řády zveřejníme na webu srazu. 
 

Seznam lyžařských tras   
 LX Rejvíz - Skřítek /velmi náročná/ 42 km / s dopravou  

 L1 Malá Morávka, parkoviště Hvězda - Rýmařov /náročná/ 38,5 km / s dopravou 

 L2 Ovčárna - Skřítek – Rýmařov /náročná/ cca 30 km / s dopravou 

 L3 Ovčárna - Červenohorské sedlo - Ovčárna /středně náročná/ 23 km / s dopravou 

 L4 Stará Ves – Mravencovka – Alfrédka - Stará Ves /středně náročná/ 21,6 km / s dopravou 
 

Trasy L5-L7 nebudou nejspíše zajištěny přímou pořadatelskou službou, podrobnosti 

doplníme.  
 

 L5 Rýmařov – Ždárský potok- Rýmařov /lehká/ 18,2 km  

 L6 Okolo Rýmařova 1 /lehká/ 18 km  

 L7 Okolo Rýmařova 2 /lehká/ 16 km  

 

LX Rejvíz - Skřítek /velmi náročná/ 42 km  
Charakteristika trasy: tato trasa je nejnáročnější z celého srazu, vede po značených turistických 

cestách - upravovaných i neupravovaných. Jede se odlehlými místy Jeseníků s malou možností 

občerstvení. Pro její absolvování je nutná dobrá výbava, dostatek tekutin a svačiny, je třeba mít 

zkušenosti z pohybu na lyžích i na neupravených cestách. Odměnou bude poznání málo známých 

míst a radost z překonání vlastních limitů.V případě nenadálé změny počasí či technických nebo 

zdravotních problémů je možné trasu zkrátit. (Videlský kříž, Ovčárna)  

Průběh trasy:  
Rejvíz - Opavská chata - Jelení loučky - Videlský kříž/sedlo/ - Švýcárna - (odbočka na Praděd) – 

Ovčárna – studánka - Skřítek  

Podrobný popis trasy:  
Trasa začíná na horské osadě Rejvíz, která je známá především výskytem rašelinišť a jezírek, odkud 

po žluté turistické značce vystoupáme přes Kazatelny na Opavskou chatu, dále se pokračuje dalším 

stoupáním na Jelení loučky (1 120 m n. m.), poté k přístřešku Lysý vrch rozcestí a klesáním se 

dostaneme do Videlského kříže-sedlo. Nyní přichází nejnáročnější část cesty, stoupání po žluté 

značce na Švýcárnu, v tomto úseku je možné, že nebude prošlapána stopa a bude nutné si stopu 

vytvořit. Po výstupu na chatu Švýcárna, kde je možnost občerstvení, dále již pokračujeme po 

upravovaných stopách na Ovčárnu. Dle domluvy je možné ještě před dojezdem na Ovčárnu odbočit a 

navštívit nejvyšší horu Jeseníků Praděd (1 492 m n. m.). Z Ovčárny pokračujeme výstupem na Nad 

Ovčárnou. Zde začíná tyčové značení a rizikový je pohyb především v případě silného větru, mrazu a 
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sněžení, dále po hlavním hřebeni na rozcestí Vysoká hole, poté již převážně klesáme, cestou míjíme 

Kamzičník a dále pokračujeme až na Jelení studánku. Z Jelení studánky ze začátku výrazněji klesáme 

po lyžařské magistrále, a po žluté a červené TZ k bývalé chatě Alfrédka. Pokračujeme po lyžařské 

magistrále a po žluté značce na Mravenčí sedlo-Pod Zelenými kameny a Pod Ztracenými kameny. 

Odtud již klesáme k cíli naší cesty na sedlo Skřítek.  

Délka trasy 42 km, stoupání 1 327 m, klesání 1 240 m  

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/latodefaso   

                            

https://mapy.cz/s/latodefaso
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L1 Malá Morávka, parkoviště Hvězda - Rýmařov /náročná/ 38,5 km  
 

Charakteristika trasy: Trasa náročná především svou délkou, vedena především po upravených 

lyžařských stopách a značených cestách. Možnosti občerstvení po trase jsou omezené /Karlov/  

Podrobný popis trasy:  
Trasa začíná na parkovišti Hvězda, po zimní TZ modrá, upravovaná cesta, jedeme až na rozcestí pod 

Vápennou, zde navážeme na zelenou zimní TZ a k rozcestí Karlov - Moravice. Dále projdeme 

Karlovem kolem vodárny, kde již navážeme na upravenou lyžařskou trasu, vydáme se na rozcestí 

pod Kloboukem /alternativně je možné z Karlova dojít na rozcestí pod Kloboukem po zelené TZ/ a 

dále po magistrále na Mravencovku. Zde po Jesenické magistrále červená zimní TZ na Alfrédku, dále 

po magistrále přes rozcestí pod Josefínkou k přístřešku pod Zelenými kameny, a dále po magistrále 

až ke křížení s červenou turistickou značkou / blízko Žlutého potoka/, a dále po magistrále až k 

rozcestí U škaredé Jedle, dále po magistrále přes Starou Ves, Janovický les do Rýmařova, kde je 

cílem výchoziště lyžařských stop.  

Délka trasy 38,5 km, stoupání 720 m, klesání 984 m  

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/pujokukele    

 

 

https://mapy.cz/s/pujokukele
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L2 Ovčárna - Skřítek – Rýmařov /náročná/ cca 30 km  
 

Charakteristika trasy: trasa náročná svou délkou, místy vyšší stoupání a především prudší sjezdy, v 

místě hlavního hřebene. Od Ovčárny na Jelení studánku tyčové značení, rizikové především při 

špatném počasí a sněžení. Možnosti občerstvení na trase omezené (Skřítek).  

Podrobný popis trasy:  
První polovina trasy je identická s trasou LX, z Ovčárny stoupáme na rozcestí nad Nad Ovčárnou. 

Zde začíná tyčové značení a rizikový je pohyb především v případě silného větru, mrazu a sněžení, 

dále po hlavním hřebeni na rozcestí Vysoká hole, poté již převážně klesáme, cestou míjíme 

Kamzičník a dále pokračujeme až na Jelení studánku. Z Jelení studánky ze začátku výrazně klesáme 

po lyžařské magistrále, a po žluté a červené TZ k bývalé chatě Alfrédka. Pokračujeme po lyžařské 

magistrále a žluté TZ na Mravenčí sedlo-Pod Zelenými kameny a Pod Ztracenými kameny. Odtud již 

výrazněji klesáme na sedlo Skřítek, kde je i možnost občerstvení. Ze Skřítku se kousek vracíme po 

stejně cestě, na rozcestí nad Skřítkem, dále po lyžařské magistrále, červená TZ a současně zimní 

značení, dostaneme se kousek nad rozcestí Žlutý potok, cesta dále identická s trasou L1. Pokračujeme 

dále po magistrále až k rozcestí U Škaredé Jedle, po magistrále přes Starou Ves, Janovický les do 

Rýmařova, kde je cílem výchoziště lyžařských stop.  

Délka trasy cca 30 km, stoupání 286 m, klesání 978 m  

Zobrazení trasy: 

https://mapy.cz/s/cahezesupe    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/cahezesupe
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L3 Ovčárna - Červenohorské sedlo - Ovčárna /středně náročná/ 23 km  
 

Charakteristika trasy: trasa vedoucí ve vrcholových partiích Jeseníků s předpokladem dobrých 

sněhových podmínek, z větší části strojově upravována, je zde pravděpodobnost pohybu vysokého 

počtu lidí. Stopy na Výrovku nejsou strojově upravovány.  

Podrobný popis trasy:  
Start trasy na Ovčárně, pokračujeme po frekventované lyžařské magistrále, stopy strojově upraveny 

na Švýcárnu, dále po hlavní hřebenovce, přes Výrovku na Červenohorské sedlo, trasa tyčově 

značena, zpět z Červenohorského sedla po lyžařské magistrále, na Švýcárnu a dále na Ovčárnu.  

Délka trasy 23 km, stoupání 568 m, klesání 564 m  

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/bukojemoma    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/bukojemoma
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L4 Stará Ves – Mravencovka – Alfrédka - Stará Ves /středně náročná/ 21,6 km  
 

Charakteristika trasy:  
Jedná se o středně náročnou trasu vedenou převážně po upravených stopách. Část trasy vede ve 

vyšších polohách, kde je předpoklad dobrých sněhových podmínek. Možnosti občerstvení na trase 

jsou omezené.  

Podrobný popis trasy:  
Start této trasy je ve Staré Vsi, turistický rozcestník Stará Ves- pila, pokračujeme po lyžařské 

magistrále (žlutá TZ), před lyžařským areálem Nová Ves červená TZ odpojuje, my pokračujeme dále 

po magistrále, projedeme areálem, kde se magistrála opět napojuje na žlutou značku a po ní 

dojedeme na Mravencovku. Zde se napojíme na zimní značení a po něm dojedeme až na Alfrédku. Z 

Alfrédky se klesáním vracíme po magistrále (červená TZ) zpět do Staré Vsi.  

Délka trasy: 21,6 km - stoupání 498 m, klesání 480 m  

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/hokupabaco    

 

 

https://mapy.cz/s/hokupabaco
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UPOZORNĚNÍ: 

Trasy L5-L7 nebudou zajištěny přímou pořadatelskou službou. 

  

L5 Rýmařov – Ždárský potok- Rýmařov /lehká/ 18,2 km  
 

Charakteristika trasy: trasa vede po upravovaných stopách, v okolí Rýmařova, nenáročné.  

Podrobný popis trasy:  
Výchozím místem je Rýmařov - výchoziště lyžařských tras, po upravované stopě se vydáme přes 

Janovický les do Staré Vsi. Zde na chvíli opustíme upravenou stopu, přejdeme ulici Dlouhá a 

Potočná a opět se napojíme na upravovanou stopu a pokračujeme Směrem na Žďárský Potok, dále po 

magistrále na Čertův kámen, poté přes Stříbrné hory, pokračujeme stále po magistrále, projedeme 

Stráleckým údolím a poté již pokračujeme zpět k výchozímu bodu naší trasy v Rýmařově.  

Délka trasy 18,2 km, stoupání 315 m, klesání 312 m  

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/nagerecasa     

 

 

https://mapy.cz/s/nagerecasa
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L6 Okolo Rýmařova 1 /lehká/ 18 km  
 

Charakteristika trasy: nenáročná trasa v okolí Rýmařova, využívající především upravené stopy.  

Podrobný popis trasy:  
Start v Rýmařově, stejná jako u trasy L5, pokračujeme po lyžařské magistrále, napojíme se na trasy 

ve Stráleckém údolí, z trasy krátká odbočka na rozcestí pod Strálkem a zpátky na trasu v údolí, 

pokračujeme dále po magistrále na Hornoměstskou zatáčku, po magistrále přes Osadu Skály, kolem 

Stříbrných Hor a dále kolem Čertova kamene. Dále se držíme magistrály a přes Janovický les se 

vracíme zpět do Rýmařova.  

Délka trasy 18 km, stoupání 383 m, klesání 387 m  

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/lahatazeke    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/lahatazeke
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L7 Okolo Rýmařova 2 /lehká/ 16 km  
 

Charakteristika trasy: lehká trasa vedoucí kolem Rýmařova s nevelkým převýšením, po 

upravovaných stopách.  

Podrobný popis trasy:  
Start stejný jako trasa L5, L6, pokračujeme po magistrále po upravené stopě přes Janovický les, dále 

na Starou Ves, objíždíme Ptáčník, projíždíme Starou Vsí a Ždárským Potokem, dále po magistrále na 

turistický rozcestník Pod Výhledy, dále po magistrále kolem Kamenné hory, zpět k přístřešku v 

Janovickém lese a poté již míříme zpět do výchozího bodu trasy.  

Délka trasy 16 km, stoupání 265 m, klesání 269 m  

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/pusojokuva  
 

 

 

Poznámky: 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/pusojokuva
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PĚŠÍ TRASY 
 

všechny začínají ve Sportovním a společenském centru Flemmichova zahrada (Sokolská ulice)  

start od 7:30 hod. do 9:30 hod., cíl od 14:00 do 17:00 hodin.  
 

P1 Vychodilova stezka  
Rýmařov - Ondřejov - U včelína - Pod Strálkem - Hornoměstská zatáčka – Rýmařov. Celkem 12 km 
 

 
 

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/cuguvupege 

 

 

P2  
Rýmařov - Skály - Rešovské vodopády - Rešov - Skály – Rýmařov. Celkem 18 km 

 

!! Pozor, s ohledem na terén v oblasti vodopádů jsou nutné mačky !! 

 

 
 

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/cegumamaka 
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P3  
Rýmařov - Ondřejov - U včelína - Strálecká myslivna - Stránské – Rýmařov. Celkem 15 km 
 

 
 

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/durasomosa 

 

 

 

 

P4 / s dopravou 
Skřítek – Nad Skřítkem – Žlutý potok – U Huberta – U Škaredé jedle Stará Ves, pila – Rýmařov.  

Celkem 13 km, nutno použít autobusovou dopravu Rýmařov – Skřítek podle jízdního řádu. 
 

 
 

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/nojahazelu 
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P5 
Rýmařov - Skály - Stříbrné Hory - Nové Pole - Janovice – Rýmařov. Celkem 12 km 

 

 
 

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/gegohuvona 

 

 

 

 

P6 
Rýmařov - Janovice, zámek - Pod Výhledy - Žďárský Potok - Stará Ves, pila – Rýmařov. Celkem 18 km 

 

 
 

Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/dupadotapa  

 
Trasy budou s průvodcem. Všechny trasy lze zkrátit 

 

Souhrn tras na mapě v elektronické podobě naleznete na https://mapy.cz/s/pavejetode . 

https://mapy.cz/s/pavejetode
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, BĚŽECKÉ OKRUHY 
 

1. Ski Stará Ves - http://www.severkajeseniky.cz/skiareal.html   

2. Sjezdařské areály v Malé Morávce a Karlově: 

Ski Karlov - http://www.skikarlov.cz/  

Ski Kopřivná - http://www.koprivna.cz/  

Ski Kloubouk - http://www.skiarealklobouk.cz/cs  

Ski Myšák - http://www.skimysak.cz/  

Ski Pawlin - http://www.pawlin-karlov.cz/  

Možnost i večerního lyžování 

3. Ski Praděd - https://www.figura.cz/ski-areal-praded/sjezdove-lyzovani/  

4. Horní Václavov u Bruntálu Skiareál Čerťák - - https://www.certak.cz/cz/   

5. Ski Dolní Moravice 

6. Nová Ves - běžkařský areál - http://lyzari.skpolomouc.cz/lyzovani.html  

Trasa      Náročnost Délka 

2A: Nová Ves - Dolní Moravice  nízká  5,7 km 

2B: Nová Ves - Janovice     nízká  5 km -  neupravuje se 

2C: Nová Ves - Dolní Moravice (Avalanche) nízká  3,9 km 

2D: Nová Ves - okruhy v lese   nízká  5 km 

2E: Nová Ves - okruhy na loukách  nízká  2,5 km - osvětlený okruh  

 

www.bilestopy.cz 
bezplatná aplikace, která milovníkům bílé stopy poskytuje informaci o aktuálně provedené úpravě běžeckých 

tratí z jednotlivých pohoří a regionů ČR a sousedících příhraničních středisek v Polsku 

 

TÁBOŘENÍ V JANOVICÍCH U RÝMAŘOVA 
 

Akce je součástí XI. Mezinárodního zimního srazu turistů v Rýmařově. 

 

Termín konání akce:  30. 1 -2. 2. 2020 
Akce se koná v bývalém lomu v Kempu Indiana, Rýmařov – Janovice, na konci ulice Skalní, zde je i 

možnost parkování pro osobní automobily. Tábořiště se nachází 3 km pěší chůze od nádraží ČD v Rýmařově 

nebo 800 metrů od autobusové zastávky Rýmařov zámek. Zároveň se uskuteční Miniškola zimního táboření.  
  

DOPORUČENÝ PROGRAM PRO TURISTICKÉ ODDÍLY MLÁDEŽE (TOM) 
Lyžařské trasy: L4 až L7 

Pěší trasy: P1, P4, P5 

Skiareály 

 

SPECIÁLNÍ PROGRAM  PRO TOM 

Sněhové stavby (v případě vhodných sněhových podmínek) 

Ukázka zimního táboření v Kempu Indiana  
Beseda o přírodě a ochraně přírody v CHKO Jeseníky 

Horolezecká stěna v SVČ 

 

PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ TURISTY 
organizuje Sekce turistiky zdravotně postižených. Informace budou zveřejněny na webových stránkách.   

 

DOPORUČENÉ MAPY: 
mapy KČT (zelená řada 1:50 000)  č. 55 Hrubý Jeseník 

                                                         č. 56 Nízký Jeseník 

 

http://www.severkajeseniky.cz/skiareal.html
http://www.skikarlov.cz/
http://www.koprivna.cz/
http://www.skiarealklobouk.cz/cs
http://www.skimysak.cz/
http://www.pawlin-karlov.cz/
https://www.figura.cz/ski-areal-praded/sjezdove-lyzovani/
https://www.certak.cz/cz/
http://lyzari.skpolomouc.cz/lyzovani.html
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Ubytovací řád 

pro účastníky  

XI. Mezinárodního zimního srazu turistů ve dnech 30.1.-2.2.2020 
 

Platí pro všechny objekty, kde bydlí registrovaní účastníci  
 

Ubytování  se poskytuje v období 30.1.2020 od 14:00 hodin do 2.2.2020 9:00 hodin výhradně pro 

účastníky a organizátory XI. Mezinárodního zimního srazu turistů, jehož pořadatelem je 

Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská se sídlem Na Mýtě 1556/10, 730 00  Ostrava. 

 

Povinnosti ubytovaných: Převzít od organizátorů – ubytovatelů vyhrazené místo k ubytování. Bez vědomí  

ubytovatelů nelze svévolně  měnit místo ubytování. Po ukončení ubytování opustit prostory a 

předat organizátorům – ubytovatelům vyhrazené místo. Lyže a boty odkládat ve vyhrazené 
šatně, v objektu chodit v domácí obuvi.  

Dodržování nočního klidu: Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00.  

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla: Je zakázáno jakkoli manipulovat s regulačním 
zařízením. V zájmu úspor energie žádáme, abyste nevětrali dlouhodobě. Větrejte krátkodobě, za 

účelem výměny vzduchu v místnosti. Pokud nevyhovuje teplotní režim, obraťte se na 

ubytovatele.  
Poškozování vybavení ubytovny: Je zakázáno poškozovat vybavení ubytovny, ať už úmyslně nebo                    

z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat 

náhradu škody způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí. 

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku: Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí 
ponechaných ve volně přístupných částech ubytovny nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, 

ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na 

majetku ubytovaného nedošlo. Majetek ubytovaných není pojištěn. 

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob: Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo 

k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za 

zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani 

život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno. 
Kontrola u vchodu: Pořadatelé mají právo kontrolovat při vstupu do ubytovny visačky účastníka srazu. 

Všichni účastníci jsou povinni při vstupu do ubytovny se prokázat visačkou účastníka. Visačka 

účastníka není přenosná mezi účastníky navzájem. 

Ostatní: V ubytovacích  místnostech je zakázáno používat vařiče a jiné elektrické spotřebiče s výjimkou 

mobilních telefonů, jejich nabíjení a nabíjení baterií.  Konzumace vlastních nápojů a jídel je 

možná jen v místnostech k tomu určených. Varné konvice pro přípravu jídel a nápojů jsou 
účastníkům k dispozici a mohou být používány pouze na vyhrazeném místě. Odpady prosíme  

odkládat do připravených pytlů  na tříděný odpad (papír, plast, sklo, směsný komunální odpad).  

Ve všech částech objektů je přísný zákaz kouření. Kouřit mohou dospělí účastníci srazu 

pouze na vyhrazených místech. 

 

 

V Ostravě 30. 1. 2020 

 

Schválil:  

Ing. Břetislav Boháč,  

místopředseda KČT, oblast Moravskoslezská 

předseda organizačního štábu XI. Mezinárodního zimního srazu turistů  
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DESATERO ZÁSAD BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI POHYBU V HORSKÉM TERÉNU 
 

1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle 

fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny. 

2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace. 

3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túr  e zvolit 

podle nejslabšího ze skupiny. 

4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří. 

5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam. 

6. Nepohybovat se mimo značené cesty. 

7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.  

8. Znát kontakty na Horskou službu nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý 

mobilní telefon. 

9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu. 

10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní. 

 

DESET ZLATÝCH PRAVIDEL PRO BEZPEČNÝ POHYB VE VOLNÉM TERÉNU 
 

1. Nikdy se do volného terénu nevydávejte sami. 

2. Uzpůsobte túru předpovědi počasí a lavinovému nebezpečí a informujte se u spolehlivé osoby na vámi 

zamýšlenou oblast či trasu. 

3. Nikdy nezapomeňte lavinový vyhledávač stejně jako lavinovou lopatu, sondu a mobilní telefon (každý 

musí mít celý komplet). Tam, kde je sníh velmi hluboký, používejte když tak lyžařské brzdičky a ne 

bezpečnostní řemínky a nepoužívejte řemínky na hůlkách. 

4. Vyhněte se místům s hlubokým sněhem alespoň tři nejbližší dny po velkém sněžení. 

5. Nelyžujte mimo sjezdovky a v hlubokém sněhu bez dobře nacvičené záchrany, včetně první pomoci a 

bez schopnosti správného použití lavinových záchranných pomůcek. 

6. Používejte airbag, ale nevkládejte do něj příliš velkou naději, mohlo by to vést k podcenění rizik. 

7. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a vašimi kamarády jak během výstupu, tak i během sjezdu, 

aby se případné riziko v kritických momentech omezilo pouze na jedinou osobu v danou chvíli. 

8. Vyhnete se místům s navátým hlubokým sněhem (tzv. polštářům) na závětrných svazích. 

9. Používejte stejnou trasu pro sjezd, jakou jste použili pro výstup, tak totiž budete znát lépe stav 

sněhové pokrývky a terén. 

10. V případě pochyb či dokonce zlé předtuchy – vždy řeknete ne! 

 

Telefonní spojení na HS Jeseníky v případě nouze:  +420 1210 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Vydal:  

© KČT, oblast Moravskoslezská, pro potřebu XI. Mezinárodního srazu turistů v Rýmařově 

Zpracovali: Břetislav Boháč, Radovan Holub, Renata Kotalová 

náklad: 800 výtisků  

leden 2020 

 

 



Zpravodaj č. 2 XI. MZST 30.1.2020 – 2.2.2020 

strana 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Zpravodaj č. 2 XI. MZST 30.1.2020 – 2.2.2020 

strana 22 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Zpravodaj č. 2 XI. MZST 30.1.2020 – 2.2.2020 

strana 23 

 

 



Zpravodaj č. 2 XI. MZST 30.1.2020 – 2.2.2020 

strana 24 

 

 


