
 
 

 

 
 
 

 



 
Zpravodaj č. 1 

 
V. Mezinárodní zimní sraz turistů  

Jablunkov a okolí - Beskydy 
Česká republika 

 
Vážení turističtí přátelé! 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na V. Mezinárodní zimní sraz turistů, který se uskuteční v době od 
31.1.2008 do 3.2.2008 v překrásném atraktivním prostředí Jablunkova v Beskydech 
v Moravskoslezském kraji. Město Jablunkov včetně jeho okolí jako centrum budoucího srazu 
Vám poskytne vše, co vyznavač zimní turistiky potřebuje. Dobré zázemí, přiměřené 
ubytovací a stravovací  možnosti,  možnost příjemného posezení i kulturního vyžití po 
turistickém programu. Město svou polohou mezi horami je výborným nástupním místem na 
túry pěší nebo na běžkách.. Zároveň pro příznivce sjezdového lyžování  poskytuje možnost 
večerního lyžování při umělém osvětlení v nedalekých Mostech u Jablunkova. Pro náročnější 
pak výborné svahy  v Horní či Dolní Lomné nebo na Javorovém.  Lyžařské  trasy jsme volili 
tak, aby poskytly možnost výběru co se týká délky a převýšení pro vysloveně rekreační 
běžkaře a „tomíky“ až po ty náročné a kondičně dobře připravené turisty. Je rovněž možno 
využít dle výběru nespočetné trasy pro pěší turistiku jakož i moderní Skiareál v Mostech u 
Jablunkova nejen pro lyžování, ale i řadu dalších sportovních aktivit. 
 
Jsme přesvědčeni, že se Vám u nás v  Beskydech bude všem líbit. 

           
Petr Sagitarius,  
starosta města Jablunkova  a předseda Sdružení obcí Jablunkovska 
 
Ing. Břetislav Boháč, předseda organizačního výboru V. MZST     
              

 
 

 
Kontakt:  
����:   Klub českých turistů oblast Moravskoslezská 
         Československých legií 16 
         702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
         Česká republika 
 

℡℡℡℡:   + 420 596 134 975 (úřední dny: pondělí 11 – 17 hodin, středa 11 – 16 hodin) 
         + 420 736 754 050 
 

@:    kct.beskydy@cmail.cz 
 

www.kct-msk.cz 
 

Podrobné informace o srazu a regionu lze najít na internetu:   
www.zimni-sraz.eu – budou uvedeny do provozu  1.6.2007 
www.jablunkov.cz 
www.jablunkovsko.cz    www.skimosty.cz 
www.skiarealmosty.cz    www.mostyujablunkova.cz 
www.tesinske-beskydy.cz    www.kr-moravskoslezsky.cz/cr.html 



 

Propozice 
V. Mezinárodního zimního srazu turistů  (V. MZST) 

 
Organizátor:      Klub českých turistů oblast Moravskoslezská z pověření Ústředí Klubu  

českých turistů a  pod patronací Sdružení obcí Jablunkovska. 
 

Termín a místo srazu: 31.l.2008 – 3.2.2008  Jablunkov a okolí – Beskydy 
 

Účast na srazu: Každý zájemce o zimní turistiku po splnění příslušných formalit            
                           (přihláška, zaplacení příslušných poplatků, prezentace) 
 

Prezentace:   ZŠ ul. Lesní 190 v Jablunkově (nachází se v blízkosti autobusového nádraží)  
 od 14 hodin ve čtvrtek 31.1.2008, úschova zavazadel od 9 hodin tamtéž. 

                       Účastník zimního srazu předloží při prezentaci doklad o zaplacení srazových 
poplatků, průkaz člena KČT, KST, PTTK a doklad o totožnosti (cestovní 
pas, občanský průkaz). 

 

Ubytování:    Základní a střední školy ve třídách  - ve vlastních spacích pytlích. 
                     (jedná se o školy s dobrým hygienickým standardem s možností stravování 

ve školní jídelně). 
                     Penziony a hotely – ubytování na lůžku - zajišťuje si účastník individuálně, 

nabídku ubytování naleznete na výše uvedených webových stránkách 
 

Zimní táboření: zimní tábor se uskuteční ve Ski areálu Mostech u Jablunkova, v místě 
křižovatky upravovaných lyžařských tras. Zároveň proběhne Miniškola 
zimního táboření.  

 

Stravování:  školní jídelny po objednávce v závazné přihlášce. Dále lze využít i četná 
restaurační zařízení v Jablunkově a okolí různé cenové úrovně.  
Upozorňujeme, že v ubytovacích prostorách je zakázáno používání vlastních 
elektrických i plynových vařičů z důvodů požárního nebezpečí.  

 

Doprava:  do místa srazu podle vlastních možností vlakem (železniční stanice 
Jablunkov – Návsí), autobusem nebo individuálně (dobré železniční, 
autobusové i silniční spojení). 

                 
Srazové poplatky: jsou uvedeny na přiložené závazné přihlášce. 
   Účastnický srazový poplatek zahrnuje: srazový odznak, pamětní list, mapku tras, 

účastnickou visačku, vstup do muzea, drobné propagační materiály  
   Účastnický srazový poplatek nezahrnuje :  cenu ubytování, stravování, dopravu na výchozí 

místa tras a dopravu z tras, vstupenku na papučový bál. 
 

Platba:      Srazové poplatky uhraďte na bankovní účet  číslo : 1157951001/2400 (eBanla)   
   IBAN: CZ2424000000001157951001, SWIFT: EBNKCZPP 
  Název účtu: KČT oblast Moravskoslezská 
  Banka příjemce: eBanka a.s., Na Příkopě 19, 117 19 Praha1 

Variabilní symbol: datum narození ve tvaru: ddmmrrrr  (01012005) 
(při hromadné platbě za kolektiv uveďte jako variabilní symbol datum            
narození vedoucího skupiny) 

 

Přihlášky:  úplně vyplněnou závaznou přihlášku se seznamem účastníků a potvrzením 
o zaplacení srazových poplatků, poplatků za ubytování, případně stravování 
zasílejte na adresu:  

   Písemně: Klub českých turistů oblast Moravskoslezská, Čs. legií 16, 702 00  Ostrava  
   Elektronicky: kct.beskydy@cmail.cz 
 

Závaznou přihlášku je nutno zaslat v termínu do 15.10.2007 



Turistický program V. MZST ve dnech 31.1 - 3.2.2008  
v Jablunkově a okolí 

PROGRAM:  
Čtvrtek 31.1.2008: příjezd na sraz, prezentace, ubytování, prohlídka města, návštěva muzea,         

individuální turistický program dle vlastního rozhodnutí, slavnostní zahájení srazu  
v 18 hodin v Jablunkově  
 

Pátek 1.2.2008: účast na trasách, prohlídka města, návštěva muzea, individuální turistický         
    program dle vlastního rozhodnutí, turistické besedy, koncert místního souboru 
 
Sobota 2.2.2008: účast na trasách, prohlídka města, návštěva muzea, individuální turistický    

program dle vlastního rozhodnutí, přehlídka historických lyžníků, slavnostní  
zakončení srazu v Mostech u Jablunkova, předání srazové štafety turistům  
z PTTK, turistický bál v Mostech u Jablunkova 
 

Neděle 3.2.2008: odjezdy, individuální turistický program dle vlastního rozhodnutí, ukončení  
ubytování do 9 hodin, úschova zavazadel do 14 hodin 

 
Po celou dobu srazu  bude možno shlédnout výstavu ve Výstavní síni Muzea Těšínska 
v Jablunkově na náměstí.                            Téma: Beskydská turistika - 120 let KČT 
 
Program bude upřesňován na webových stránkách www.zimni-sraz.eu, které budou funkční 
od 1.6.2007.  

 
 
TRASY LYŽA ŘSKÝCH PŘEJEZDŮ 
 
L1 Visalaje - Bílý kříž - Velký Polom – Tetřev - Skalka - "Polomská cesta" - Mosty u           

Jablunkova - 24,5km                                                              Doprava na start 80,- Kč 
L2 Visalaje - Bílý kříž - Malý Polom - Slavíč - Kalužný vrch - Ostrý chata – Kozinec -  

Oldřichovice – Vendryně - 29,5 km                                       Doprava na start 80,- Kč 
L3  Javorový - Kalužný vrch - Ropička chata - Kotař chata - Prašivá - Komorní Lhotka -  

29,5 km.  
Doprava na start (k lanovce) 40,- Kč. Doprava z cíle 50,- Kč. Cena  lanovky dle tarifu 

L4  Javorový - Kalužný vrch - Slavíč - Malý Polom - Muřínkový vrch - Tetřev - Mosty u 
Jablunkova , (Horní Lomná, Salajka) - 35,0 km (23,0 km).  

            Doprava na start (k lanovce)  40,- Kč.  Cena lanovky dle  aktuálního tarifu 
L5 Mosty u Jablunkova (Jablunkov) - Studeničné - Gírová chata - Komorovský Gruň - 

úbočím Girové - Girová chata - Studeničné - Mosty u Jablunkova (Jablunkov) - 
24,5 km 

L6 V Pasekách - úbočím Loučky - Na Groni - Filipka - Pod Stožkem - Groníček -
Bahenec –Písek - 15,5 km 

L Využití udržovaných lyžařských okruhů v okolí (okruh Dolní Lomná 10 km, Mosty u 
Jablunkova 10 km, Gírovská magistrála 38 km) 

 
K délce trasy je nutno připočíst individuální trasu z místa ubytování a do místa ubytování. 
K dopravě na start lyžařských přejezdů a dopravě z cíle lyžařské trasy L3 je možno využít 
pořadateli zajištěnou dopravu. K dopravě je nutné se přihlásit den předem a zaplatit 
stanovený poplatek. 
Poplatky za dopravu jsou informativní, mohou se změnit na základě aktuální cen pohonných 
hmot, popř. na základě získání dotací na dopravu účastníků srazu. Doprava vlakem není 
počítána, vlaky jezdí pravidelně každou hodinu. Cena lanovky na Javorový není počítána. 
Žádáme zájemce, aby vyplnili „Předběžnou přihlášku k účasti na trasách“ pro snazší zajištění 
organizace dopravy.  



DOPORUČENÉ  PĚŠÍ  VYCHÁZKY  
Využívejte pěších značených cest, trasy nebudou zajištěny pořadateli. Dbejte své osobní 
bezpečnosti.   
• Údolím Lomné 
• Hrčava, Trojmezí 
• Výstupy - Girová chata, Skalka chata, Bahenec chata, Kozubová, Kamenitý 
• Písek - Bukovec  
 
TRASY NA SNĚŽNICÍCH  
S1 Výstup na  Velkou Čantoryji 
S2 Výstup na Kozubovou 
 
SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING  
• Ski areál Mosty u Jablunkova   2 130 m www.skimosty.cz 
• Severka, Dolní Lomná   2 100 m www.severka.net 
• Armáda, Dolní Lomná      860 m www.ski-areal-armada.cz 
• Skiareál Přelač, Horní Lomná  1 220 m www.prelac.cz 
• Javorový vrch – lyžařský areál  1 450 m www.javorovy-vrch.cz 
 
ZIMNÍ  TÁBO ŘENÍ 
Zimní tábor se uskuteční ve Ski areálu v Mostech u Jablunkova, v místě křížení upravovaných 
lyžařských tras V. MZST. Zároveň proběhne  Miniškola zimního táboření.  
  
 
ADRENALIN  
Zimní provoz vozíkové horské dráhy (bobovky) ve  Mostech u Jablunkova 
(www.skimosty.cz) 
 
 
PROGRAM PRO TURISTICKÉ ODDÍLY MLÁDEŽE (TOM)  
TRASY: 
TOM 1      Bystřice v Pasekách – Loučka – Filipka – Groniček  - Jablunkov – trasa asi  10km  
       – doprava do Bystřice busem 
TOM 2      Mosty u Jablunkova – Studeničné – Gírová chata – Jablunkov – trasa asi  17km –  
                 doprava do Mostů u Jablunkova vlakem 
TOM 3      Javorový – Slavíč – Horní Lomná  – trasa asi  22km – doprava busem tam i zpět +  
                  lanovka Oldřichovice - Javorový 
 
 
SPECIÁLNÍ PROGRAM  PRO  TOM 

• Sněhové stavby , bobování 
• Ukázka zimního táboření v tee-pee 
• Beseda o ochraně přírody 
• Večerní hry, countrybál, diskotéka 
 
 

PROGRAM PRO ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉ TURISTY  organizuje Sekce turistiky 
zdravotně postižených. Informace budou zveřejněny na webových stránkách.   
 
 
 
Doporučené mapy: 
mapy KČT (zelená řada 1:50 000) č. 96 Moravskoslezské Beskydy  
                                                        č. 97 Slezské Beskydy a Jablunkovsko 



Závazná  přihláška 
na V. Mezinárodní  zimní sraz turistů 

Jablunkovsko  31.1. - 3.2.2008 
 

Organizace:............................................................................................................................ 
 

Jméno a příjmení vedoucího skupiny:................................................................................ 
 

Adresa:................................................................................................................................... 
 

Kontakt: telefon…………………………email.................................................................... 
 

Srazové poplatky cena za osobu počet osob celkem Kč 

člen KČT, KST, PTTK 100 Kč …………………... …………………... 

nečlen 150 Kč …………………... …………………... 

mládež do 18 let - člen TOM 50 Kč …………………... …………………... 

mládež do 18 let - nečlen 100 Kč …………………... …………………... 

vedoucí TOM (min. 3 členové) 100 Kč …………………... …………………... 

celkem   …………………... …………………... 

 

Stravování                       *) cena za osobu počet osob celkem Kč 

31.1. čtvrtek - večeře 65 Kč …………………... …………………... 

1.2. pátek - snídaně, večeře 110 Kč …………………... …………………... 

1.2. pátek - snídaně, balíček, večeře 140 Kč …………………... …………………... 

2.2. sobota - snídaně, večeře 110 Kč …………………... …………………... 

2.2. sobota - snídaně, balíček, večeře 140 Kč …………………... …………………... 

3.2. neděle - snídaně 45 Kč …………………... …………………... 

3.2. neděle - snídaně, balíček 75 Kč …………………... …………………... 

celkem *)cenu může ovlivnit změna DPH   …………………... …………………... 

 
cena počet osob   

Ubytování osoba/noc 31.1. 1.2. 2.2. celkem celkem Kč 

třídy ve školách - členové TOM 50 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

třídy ve školách - dospělí 80 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

zimní táboření - celý pobyt 50 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

celkem      ……. ……. ……. ……. ………………… 
        

součet = srazový poplatek + stravování + ubytování ∑ Kč 
 

 
V případě získání dotace může být poplatek pro TOM  ještě snížen.  

 
 

S přihláškou zašlete kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku. 
 
 
 



Závazná  přihláška 
na V. Mezinárodní  zimní sraz turistů 

Jablunkovsko  31.1. - 3.2.2008 
      

P.č. Jméno a příjmení : Adresa bydliště: Datum 
narození: 

Číslo OP nebo 
pasu: 

Číslo průkazu 
KČT, KST, PTTK  

  

1. 

Vedoucí skupiny :          
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Předběžná přihláška na trasy V. MZST  
 

Vážení účastníci,  
žádáme Vás o vyplnění předběžné přihlášky na běžecké trasy V. MZST. 
Údaje nám pomohou při přípravě organizace dopravy Vás účastníků na starty 
jednotlivých tras. 
U přihlášek jednotlivců vepište slovo "ANO" podle vybraného data a trasy,  
u přihlášky skupin vepište počet osob. U skupin uveďte na přihlášku kontaktní 
osobu. 
Předběžnou přihlášku na trasy zašlete společně s přihláškou na V.MZST. 
-----------------------------------------------✄------------------------------------------- 
 

Předběžná přihláška na trasy V. MZST  
 
Jméno, příjmení: …………………………………………………………….... 
 
Název odboru KČT (TOM):………………………………………………....... 
 
Místo bydliště: ……………………………………………………................... 
 
Sídlo odboru (TOM):…………………………………………………………. 
 
Telefon :………………………..                  E mail:………………………….. 

 
   

       
       
       
Trasa 31.1.2006 1.2.2006 2.2.2006 3.2.2006   
  čtvrtek pátek sobota neděle   
            
L1   Visalaje - Velký Polom - Mosty u Jabl.  xxxxxxxx   xxxxxxxx   
L2   Visalaje - Slavíč - Vendryně xxxxxxxx   xxxxxxxx   
L3   Javorový - Prašivá - Komorní Lhotka xxxxxxxx   xxxxxxxx   
L4   Javorový - Slavíč - Mosty u Jablunkova xxxxxxxx      
L5   Mosty u Jabl. - Gírová - Mosty u Jabl.            
L6   V Pasekách - Filipka - Písek           
       
       
       
TOM 1 Bystřice - Filipka - Jablunkov xxxxxxxx         
TOM 2  Mosty- Studeničné– Gírová- Jablunkov xxxxxxxx         
TOM 3 Javorový - Slavíč - Horní Lomná xxxxxxxx     xxxxxxxx   
       
 
       
Dne :  Podpis :     
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipy na ubytování  (nezajišťuje pořadatel) 
 

 

+420 558 340 607 
www.jablunkovsko.cz 



 

Jablunkov:  
Hotel Horal, tel.: 558 358 227, e-mail: bcmiel@cbox.cz, kapacita: 44 lůžek, cena: 300 Kč / osobu, 600 Kč / 
pokoj, 1000 Kč / apartmán (4 osoby) 
 

Rekreační středisko Vojtěchov, tel.: 558 357 170 , 732 505 854, e-mail: rsvojtechov@seznam.cz, 
www.najedno.cz/vojtechov, kapacita: 27 lůžek v pokojích; 3 chatky po 12 lůžkách, cena: 150-170 Kč, chatka 
800–1500Kč 
 

Na Kamyncu 
tel.: 558 358 422 , 721 002 502, e-mail: na.kamyncu@seznam.cz, www.penzion-lomna.cz 
kapacita: 3 pokoje, 9 lůžek, cena za osobu a noc se snídaní: 350,- Kč 
 

Penzion Bělá, tel.: 558 357 725, e-mail: penzionbela@centrum.cz, http://www.penzionbela.cz/ 
kapacita: 4 pokoje, 8 lůžek, cena: 500 - 700 Kč za 2 lůžkový pokoj / noc   
 
Penzion Kostkov (Návsí), tel.: 558 359 662 , 605 009 031, e-mail: petr.mrozek@email.cz, 
http://penzionkostkov.wz.cz, kapacita: 54 lůžek z toho 34 lůžek v chatkách, cena: 150 Kč 
 

Mosty u Jablunkova 
Penzion U skiareálu, tel.: 558 367 714 , 776 585 756, e-mail: privat.SKIareal@seznam.cz 
www.penzionuskiarealu.cz, kapacita: 19 lůžek, cena: 300 Kč 
 

Privát: U Sýkorů, tel.: 558 368 111 , 736 241 866, e-mail: vmostech@centrum.cz 
www.beskydy.unas.cz, kapacita: 10 lůžek, cena: 200 - 250 Kč 
 

Privát Mirka 
tel.: 723 451 217, e-mail: j.bojko@seznam.cz, www.mostyujablunkova.cz, kapacita: 11 lůžek, cena: 250,- Kč 
dospělý/noc, 150,- Kč dítě do 12 let/noc 
 

Turistická chata Skalka 
tel.: 558 330 054, e-mail: marek@chataskalka.cz, http://www.chataskalka.cz/, kapacita: 13 pokojů, 55 lůžek, 
cena: 245 - 295 Kč se snídaní 
 

Hotel Grůň 
tel.: 558 339 447 , 558 339 448, e-mail: hotel@hotelgrun.cz, http://www.hotelgrun.cz 
kapacita: 49 lůžek, cena za osobu a noc se snídaní 550 Kč 
 

Chata Zuzana 
tel.: 558 367 186, e-mail: cherokez@seznam.cz , kapacita: 24 lůžek, cena: Cena za osobu a noc, včetně 
polopenze: 400 Kč 
 

Dolní Lomná 
Penzion Beskydka 
tel.: 558 357 645 , 777 043 432, e-mail: penzionbeskydka@seznam.cz 
www.penzionbeskydka.unas.czkapacita: 30 lůžek a 16 přistýlek v hlavní budově ve 13 pokojích, 68 lůžek a 20 
přistýlek ve 13 chatkách, cena: 280,- Kč 
 

Horská chata Lučebník 
tel.: 558 358 752 , 608 734 8552, 724 296 630, e-mail: ponist@chatalucebnik.cz, http://www.chatalucebnik.cz, 
kapacita: 43 lůžek, cena: 200 Kč, apartmány: 1000 Kč a 700 Kč při pobytu delším než 2 noci   
 

Hotel Pod Akáty 
tel.: 558 358 726 , 724 272 786, e-mail: rkovac@slezskenemovitosti.cz 
http://hotelpodakaty.cz, kapacita: 14 pokojů, 38 lůžek, cena: 315 Kč za osobu a noc 
 

Chata Polana 
tel.: 558 358 734 , 737 211 406, e-mail: chata.polana@seznam.cz, http://www.diksro.cz/ 
kapacita: 85 lůžek, z toho 30 v chatkách, cena: 200 Kč 
 

Rekreační středisko Rohanka 
tel.: 558 357 664 , 608 431 577, e-mail: rohanka@iol.cz 
kapacita: 49 lůžek na pokojích, 41 lůžek v chatkách, cena: 260 Kč 
 

Horská chata Severka 
tel.: 558 330 051 , 558 348 700 e-mail: chata.severka@beskydy.cz 
kapacita: 17 pokojů, 68 lůžek, cena: 160 Kč dospělý, 130 Kč dítě, apartmán: 700,- Kč 
 

Penzion Lomná, tel.: 558 357 663 , 603 428 327, e-mail: i.dvoracek@tiscali.cz 
http://www.pension-lomna.cz, kapacita: 6 lůžek + 80 v chatkách 
cena: cena za osobu a noc: od 200 Kč, (dítě 180 Kč), cena za chatku: 600 – 1000 Kč dle počtu osob 


