
              POKYNY PRO ÚČASTNÍKY AKCE 

 

        S OVýTem PŘES HOSTÝNSKÉ VRCHY 

 
 

- odjezdy v pátek 6.5.2022: 

  z České Lípy autobusového nádraží ve 13.45 hodin 

  z Teplic ze zastávky Arrivy na Benešově náměstí ve 13.10 hodin 

  z Mladé Boleslavi z hl.nádr. v 15.22 hodin (přestup v Kolíně) 

  z Prahy hl.nádr. v 16.02 hodin 

 
 

- sraz účastníků v pátek 6.5.2022: 

buď v České Lípě na autobusovém nádraží ve 13.35 hodin (stanoviště B5, odjezdy 

Praha) 

nebo v Praze na hl.nádr. v 15.50 hodin, a to u odjezdu vlaku EC 145 "Ostravan" 

(směr Žilina) , vagon 369 (4.vagon za lokomotivou) 

nebo v Kolíně v 16.49 hodin přistoupením do rychlíku EC 145 "Ostravan" (směr 

Žilina), vagon 369 (4.vagon za lokomotivou) 

 
 

- program akce:  

1.den: předpokládaný příjezd do Bystřice pod Hostýnem ve 20.00 hodin. Po 

příjezdu ubytování v penzionu ve 2-lůžkových pokojích a nocleh., 

2.den: snídaně a po ní vlakem z Bystřice pod Hostýnem v 8.30 hodin do 

Rajnochovic (příj. 8.43 h) a pěší túra: Rajnochovice - Podhradní Lhota - zřícenina 

hradu Šaumburk - rozhledna Kelčský Javorník - naučná stezka Hostýnské vrchy - 

Smrdutá - Jaroslavova studánka - Hostýn rozhledna - Hostýn bazilika - Hostýn, 

Keltské opidum - Vodní kaple - Bystřice pod Hostýnem, penzion 

Mapka trasy: https://mapy.cz/…uge 

Délka trasy: 18,8 km  stoupání: 899 m  klesání: 879 m 

Nocleh ve stejném zařízení., 

3.den: snídaně a autobusem v 8.09 hodin na Hostýn (příj. 8.13 hodin) a pěší túra: 

Hostýn - skalní útvary Skalný - zřícenina hradu Obřany - vodopády Bystřičky - 

vodopád pod Čerňavou - chata Tesák  

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/kacufofate 

Délka trasy: 13,6 km  stoupání: 502 m   klesání: 524 m 

V 15.10 hodin cesta od chaty Tesák autobusem do Bystřice pod Hostýnem a dále 

vlakem z Bystřice p.Host. v 15.52 hodin do České Lípy, Mladé Boleslavi a do 

Prahy.,  

 

 

https://mapy.cz/s/govokotuge
https://mapy.cz/s/kacufofate


 

- předpokládané příjezdy: Praha hl.nádr. v 19.52 hodin 

                                      Mladá Boleslav hl.nádr. v 20.33 hodin 

                                      Česká Lípa hl.nádr. v 21.32 hodin 

cesta z Prahy do Teplic je zajištěna autobusem FLIXBUS ve 20.50 hodin z 

Prahy-Holešovic, příjezd do Teplic v 21.53 hodin 

 
 

 
 

- zavazadlo: 

pamatujte na skutečnost, že poslední den poneseme svá zavazadla po celou dobu 

 
 
 

- ubytování v Bystřici pod Hostýnem:  ubytování máme zajištěno v jednom 

areálu, ale ne ve stejné budově, a to v hotelu střední kategorie, a to ve 2-

lůžkových pokojích s příslušenstvím.,  

- snídaně: 

   snídaně v hotelu (2x)  

 

- doplatek startovného: 

   pokud jste ještě neplatili zbytek startovného, prosím o zaplacení doplatku 

(osoby do 65 let 1520.-Kč., osoby nad 65 let - mějte při nástupu do autobusu 

připraven doklad - 1020.-Kč). Prosím, vezměte uvedené částky s sebou v 

hotovosti. Děkuji. 

 

  

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně 

půjčit také tištěné průvodce) 
 

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme, 

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!: 

 
 

www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/hostynske-vrchy-male-hory-velka-

pohoda.A060201_195119_ig_zima_tom 

www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/hostynskymi-vrchy-od-hospody-k-

hospode.A150212_142528_tipy-na-vylet_tom 

www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/hostyn-magicke-misto-keltu-poutniku-a-

zazraku.A080112_193043_igcechy_tom 

https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html


    videoodkaz: 
 

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-

kamera/215562221500021/obsah/402637-hostynske-vrchy/ 

 

- předpověď počasí: 

www.weatheronline.cz/Cesko/Prerov.htm 
 
 

https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/grand-canyon-na-nadhernych-leteckych-zaberech.A160728_152107_kolem-sveta_hig
https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/grand-canyon-na-nadhernych-leteckych-zaberech.A160728_152107_kolem-sveta_hig
https://www.weatheronline.cz/Cesko/Prerov.htm

