
                                                                                      
 

Olomoucký kraj – sponzor turistického značení v našem kraji 

 

Klub českých turistů, odbor TJ Spartak Přerov 

 
pořádá v sobotu 11. května 2019 

 

33. ročník turistického pochodu ZA  PŘEROVSKÝM  ZUBREM 
41. ročník cykloturistické jízdy NA   KOLE   PŘEROVSKEM 
 

Prezence, start:   7.00 - 10.00 hod. sokolovna Přerov, od nádraží ČD asi 1,4 km po modré a zelené tur. značce 

Pěší trasy:  30 km: Přerov-Vrbovec-Císařov-Brodek-Kokory-Lhotka(U Olinka)-Borošín-Popovice-Přerov;  

         22 km: Přerov-Dluhonice-Rokytnice-Lapač-Žeravice-Lhotka(U Olinka)-Borošín-Popovice-Přerov;  

         13 km: Přerov - Žebračka - Vinary - Zamazalka – Čekyňský kopec - Popovice - Přerov; 

           6 km: Přerovským luhem - malý okruh, možnost prodloužení na velký okruh (12 km).  

         Trasy jsou na tur.mapě KČT 1:50 000 č.57 Haná-Olomoucko (2014). 

Cyklotrasy: 70 km: Přerov - Bochoř - Zářičí - Lobodice - Tovačov - Věrovany - Blatec - Grygov - Brodek - 

                                  - Citov - Rokytnice - Lhotka (U Olinka) - Přerov; 

                     50 km: Přerov - Bochoř - Záříčí - Lobodice – Tovačov - Věrovany - Citov - Rokytnice -Žeravice -  

-  Lhotka (U Olinka) - Přerov;       

               30 km: Přerov - Bochoř - Troubky - Henčlov - Přerov;                     

             8 km: pro rodiče s dětmi na dětské hřiště do Kozlovic a zpět. 

Cíl:  do 16.00 hodin v místě startu. 

Startovné: 20,- Kč, mládež do 15 let 10,- Kč, do 10 let zdarma, slevu mají členové OKČT TJ Spartak  

                        Přerov.      

Zavazadla: je možnost jejich úschovy v místě startu a cíle. 

Občerstvení: v pohostinstvích na trase, z vlastního batohu, v cíli čaj.  

Upomínky: každý, kdo ve stanoveném čase projde všemi kontrolami, obdrží diplom a do vandrovní knížky  

zvláštní razítko.  

Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Zájemci si ho však mohou zajistit v řadě ubytoven v Přerově. 

Různé: - cyklotras se mohou zúčastnit osoby starší 15 let, mladší pouze v doprovodu osoby starší 15 let. 

  Kola musí být vybavena dle platného zákona;  

- při chůzi a jízdě po veřejné komunikaci jsou účastníci akcí povinni dodržovat ustanovení   

  zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích; 

- účastníkům doporučujeme lékařskou prohlídku;   

- akce se konají za plného silničního provozu, pořadí se nesleduje, čas se neměří; 

- pěší turisté plnící podmínky IVV obdrží v cíli do svých průkazů denní razítko akce IVV; 

- pochod zařazen do akcí dvoustovka a projektu ČUS Sportuj s námi; 

- na trasách lze plnit podmínky OTO, TTO a městské trasy IVV vydaných OKČT TJ Spartak 

  Přerov. Jejich záznamníky budou k dispozici u organizátorů. Při splnění podmínek budou 

  odznaky uděleny resp.dána razítka IVV do průkazů; 

Mediální partneři: Nové Přerovsko, Kabelová televize Přerov, Český rozhlas Olomouc. 

Informace:  Vítězslav Vaculík, Trávník 1787/31, 750 02 Přerov, tel.:776 806 161, email: vitezvac@seznam.cz, 

                      web: www.stdostal.unas.cz a www.tjspartakprerov.cz. Při požadavku na písemnou informaci 

                      přiložte, prosíme, známku v patřičné hodnotě nebo korespondenční lístek na odpověď. 

        Na vaši účast se těší pořadatelé 

 


