
Propozície turistického prechodu Južnou Moravou na počesť SNP 

(23-26.8.2018) 

 
Názov podujatia: 

Prechod Južnou Moravou na počesť SNP 
 

Hlavný organizátor: 

Klub Slovenských turistov v Dobšinej 
 

Sponzor podujatia: 

Mesto Dobšiná 
 

Organizačný výbor:  

Predseda organizačného výboru: Milan Lukáč 

Podpredseda organizačného výboru: 

Renáta Csobádiová 
 

Termín konania turistického prechodu: 

23-26.8.2018 
 

Odchod: 

6.30 z autobusovej zastávky v Dobšinej 
 

Príchod: 

26.8.2018 vo večerných hodinách 
 

Plánované trasy: 

23.8.2018 

Varianta č. 1 

Hrad Pernštejn – kráľ moravských hradov 
 

Varianta č. 2  

Westernové mestečko Boskovice zábavné centrum, 

prehliadka strateného sveta - dinosaury 
 

24.8.2017 

Macocha a Pukevní jaskyně – 174 m hlboká 

a 76 metrov široká priepasť. 
 

25.8.2017  

Varianta č. 1 

Devět skal (836 m. n. m.) najvyšší vrch Žďarských 

vrchov a druhý najvyšší vrch celej 

Českomoravskej vrchoviny, vysoké skalné steny 

s výškou 16 metrov. 
 

Varianta č. 2  

Sloupsko – šošuvská jaskyňa – komplex chodieb, 

sál a obrovských podzemných priepastí. 

 

26.8.2017 

Varianta č. 1 

Lednicko-Valtický areál  
 

Varianta č. 2  

Arboretum Borotín – japonská, čínska, anglická 

a holandská záhrada. 
 

Náhradné varianty: 

Aquapark Blansko,  

Jaskyňa Blaničtí rytíři – pieskovcové sochy 

v Rudce u Kunštátu 
 

Prihlášky: 

Termín prijímania prihlášok: 12.8.2018 

Renáta Csobadiová: 0905 282 508 - Pizzeria 

„U Eda“  

Milan Lukáč: 0904 239 761 

 

Účastnícky poplatok: 

Členovia KST Dobšiná:120,-€ 

Nečlenovia: 150,- € 

+ zľava za každú odpracovanú brigádu za posledný 

rok 10,- € 

Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie, dopravu 

a polpenziu. 

V účastníckom poplatku nie sú zahrnuté 

sprievodcovské služby, vstupy do hradov, jaskýň, 

aquaparkov alebo iných navštívených miest. 

 

Ubytovanie: 

Hotel u U Tří volů, obec Býkovice, okres Blansko 

s polpenziou 

 

Upozornenie: 

Bez úhrady účastníckeho poplatku nebude 

prihláška akceptovaná! 

Uhradený poplatok turistického prechodu sa 

v prípade neúčasti na turistickom prechode 

nevracia!   

 

Poistenie a zodpovednosť: 

Účastníci sa turistického prechodu zúčastňujú na 

vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá 

zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 

súvisiace s účasťou na turistického prechodu, alebo 

cestou a pobytom v mieste ich konania. 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program 

turistického prechodu. 


