
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem BABÍ LÉTO V TATRÁCH 

(22.-25.9.2022) 
 

Do konání akce zbývá již jen několik dnů, a tak mi dovolte seznámit Vás s několika 

informacemi k naší společné akci... 

 

 
  

- PŘEDNĚ NEZAPOMEŇTE NA DOBRÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI 

A ZRANĚNÍ! 

nejlepší nabídky pro porovnání najdete zde:  

www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.  

  

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS NEBO OBČANSKÝ 

PRŮKAZ., 

       

- upřesnění odjezdu: odjezd je ve čtvrtek 22.září 2022 ve 22.05 hodin z Prahy 

Hlavního nádraží., rychlík Českých drah EN443, lehátkový vagón 369., sraz na 

nástupišti odkud tento rychlík odjíždí ve 21.45 hodin., 

- předpokládaný návrat: v neděli 25.září 2022 ve 20.52 hodin do Prahy Hlavní 

nádraží rychlíkem EC122 (odjezd ze Štrbského Plesa ve 12.48 hodin, přestup ve 

Štrbě a v Púchově 

            

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


- program: 

 v programu oproti propozicím nedochází k žádným změnám., viz zde: 
1.den - čtvrtek 22.9.2022:  noční cesta z Prahy do Popradu.,  

2.den - pátek 23.9.2022: příjezd do Popradu v 6.41 hodin, přesun vlakem do Starého 

Smokovce, uložení zavazadel., lanovkou na Hrebienok a pěší túra: Hrebienok - Bilíkova 

chata - Studenovodské vodopády -  Zamkovského chata - Obrovský vodopád - Hrebienok 

- Starý Smokovec - Nový Smokovec 

mapka trasy: https://mapy.cz/s/gajalekaso   délka: 5 hodin, stoupání: 285 m, klesání: 

601 m  

večer ubytování a nocleh., 

3.den - sobota 24.9.2022: lanovkou na Hrebienok, pěší túra: Hrebienok - bývalá chata 

Kamzík - Velká Studená dolina - Zbojnická chata - Polský hrebeň - Prielom - Velická 

dolina - Sliezsky dom - Starý Smokovec 

mapka trasy: https://mapy.cz/s/funuhacure    délka: 8 hodin., stoupání a klesání 

neukazuje správně 

 

 

   nebo pro zájemce zajistíme: výstup s horským vůdcem na GERLACHOVSKÝ 

ŠTÍT (max. 3 osoby, cena 130.- až 160.-€/os.) - přihlášky do 25.8.2022. Náročná túra 

pro zdatné turisty vede Velickou a Batizovskou dolinou. Začátek časně ráno na Slizskom 

domě., odchod z našeho ubytování cca ve 4.00 hodiny. 

4.den - neděle 25.9.2022: přesun Tatranskou železnicí na Štrbské Pleso, uložení 

zavazadel a pěší túra: ŠTRBSKÉ PLESO - vodopád Skok - areál FIS - Štrbské pleso - 

nádraží Štrbské Pleso 

mapka trasy:  https://mapy.cz/s/damerejote  délka: 4 hodiny, stoupání: 400 m, klesání: 

400 m 

Ve 12.48 hodin odjezd ze Štrbského Plesa a cesta zubačkou do Štrby a dále rychlíky 

EuroCity přes Púchov do Prahy (předpokládaný příjezd ve 20.52 hodin). Z Prahy přípoje 

vlaky do Mladé Boleslavi, do Teplic, autobusy do České Lípy a do Nového Boru... 

 

 

https://mapy.cz/s/gajalekaso
https://mapy.cz/s/funuhacure
https://mapy.cz/s/damerejote


- zavazadla:  

   nejsou omezena., vhodné jsou samozřejmě batohy – jedeme do hor… 

 

- Covid-19:  

   momentálně neplatí žádná omezení, není třeba očkování na Covid-19 ani žádné 

certifikáty., v případě změn podmínek pro vstup na Slovensko Vás budu informovat., 
 

 

- další očkování:  

pro každou zahraniční cestu se doporučuje mít platné "Základní očkování pro 

každého cestovatele": 
 

Žloutenku typu B lze očkovat samostatně třemi dávkami nebo kombinovanou 

vakcínou proti typům A a B třemi dávkami. Po třech dávkách je ochrana 

dlouholetá, pravděpodobně doživotní. Očkování proti břišnímu tyfu se provádí 

jednou vakcínou, která poskytuje ochranu na 3 roky. Přeočkování se provádí 

pouze v případě potřeby. Proti tetanu, jehož původce se vyskytuje celosvětově, 

se v ČR očkuje v rámci pravidelného očkování. Přeočkování se provádí po 10 - 15 

letech, u osob nad 60 let věku po 10 letech., 

- kapesné: 

   na Slovensku se platí eurem. Eura seženete ve všech bankách či ve směnárnách 

(mj. i v České Lípě na pěší zóně nebo v supermarketu Albert, bývalý Interspar). 

   Doporučené kapesné: 75.-€ na lanovky 

 

- ubytování ve Vysokých Tatrách: 

   ubytování (2x) máme zajištěno v hotelu Partizan* v Horním Smokovci, a to ve 

2-lůžkových pokojích se společnými toaletami a koupelnami. Hotel se nachází v 

blízkosti zastávky Tatranské železnice a asi 1,5 km od centra Starého Smokovce 

 

- snídaně: 

   v rámci startovného nejsou zajištěny., možnost dokoupení za 6.-€/os./den 

 

 

 
 

 

 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/zloutenka-typu-b
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/brisni-tyfus
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/tetanus


- doplatek startovného: 

    doplatek ve výši 1200.-Kč pošlete, prosím, do 10.9.2022 na číslo 

účtu 4260212083/0800 

Po odeslání prosím o stručnou zprávu e-mailem (nepožaduji doklad od banky), 

abych si platbu zaevidoval. Děkuji., 
 

- předpověď počasí:  

www.weatheronline.cz/Slovensko/Piestany.htm 

 

 
 

 

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost, přeji hezký den a těším se na viděnou! 
  

          Jarda,  

          telefon +420702444925, +420799525142,  

          e-mail: ovyt@ovyt.cz, ovyt@seznam.cz  

https://www.weatheronline.cz/Lotyssko/Riga.htm

