
Kontakty a další informace pro účastníky soustředění 
Českomoravská vrchovina – cyklo BLATINY 2020

Pá 14.8. – Ne 23.8.2020

Adresa gruntu VHS (vysokohorské sporty Brno):

Blatiny 33
Sněžné
592 02 Svratka 
Souřadnice GPS: 49 39' 7.19'' N   16 5' 37.03'' E

Kontakty na vedoucí dětí:
606 226 823   Jiří Nytra / doprovodné auto /
728 100 358   Tomáš Kozel
732 410 373   Brigita Kozlová
….tyto kontakty primárně po do dobu cyklo putování

777 105 460   Dušan Matunák
604 215 853   Martin Bílek

Sraz účastníků: 
Pá 14.8.2020 v 8:00h na parkovišti Aquaparku Olešná (velké asfaltové parkoviště).

Návrat:
Ne 23.8.2020 mezi 14 a 16 hodinou, parkoviště u „horničáku“ (lezecká stěna). 

Výbava:
Kolo: kolo musí být řádně vybaveno, seřízeno a připraveno!!! … přední a zadní světlo, 

blatníky, reflexní prvky, cyklistická helma, ...
Na kolo:  malý baťůžek, přilba, láhev na pití, náhradní duši na kolo + lepení, základní 

nářadí, větrovka, oblečení do deště (cyklo pláštěnka),  brýle s 
čirými skly, doplňkové reflexní prvky(pásky, nášivky, …)

zavazadla veze doprovodné vozidlo, které kopíruje celou naší trasu a zajišťuje nám servis, 
občerstvení apod...

V doprovodném vozidle: ostatní věci na zbytek tábora : náhradní oblečení v dostatečném 
množství (oblečení na spaní, na kolo, na skály, k ohni, ..., dlouhý i 
krátký rukáv a nohavice, ponožky), spacák + karimatka, hygienické
potřeby, ručník, osuška + plavky, čepice/šátek, plášťěnka, sándály, 
tenisky, věci na lezení, baterka / čelovka, kolíčky na prádlo, 
opalovací krém, sluneční brýle, šitíčko, hrníček na čaj, prostěradlo 
na postel, ...

Cyklotrasa je projeta a prověřena: 
FM – Příbor – Nový Jičín – Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě – Lipník nad 
Bečvou – Přerov – Prostějov – Plumlov – Boskovice – Letovice – Olešnice – Jimramov – 
Sněžné – Blatiny, Mílovy.



Toto je jen obecný směr, využíváme cyklostezky, silnice s malým provozem a nenáročným 
terénem.

Jedeme ve třech etapách: 

FM – Přerov; Přerov – Boskovice; Boskovice – Blatiny

V případě zdravotních anebo technických obtíží, přepravíme účastníky na nocležiště 
doprovodným vozidlem. 

Stravování začínáme obědem v některé z restaurací podél naší cyklotrasy – záleží podle 
rychlosti naší jízdy a stavu cyklistů � �, večeře pak bude zajištěna vždy v místě ubytování – 
autokempy, tábořiště. Samozřejmostí jsou časté přestávky na občerstvení a rovněž je zajištěn 
pitný režim. Další dny cyklojízdy pak probíhají stejně + snídaně a svačiny. 
Po dojezdu na Blatiny se stravujeme již podle denního režimu v místě ubytování.

V místě pobytu není Wi-Fi a bývají problémy s připojením některých operátorů – nelze se 
příliš spoléhat na e-mail a jinou komunikaci. Pro komunikaci doporučujeme čas mezi 19 –
21 h, kdy bude nejméně narušen program. Během dne jsme v terénu na skalách anebo na 
kole a komunikace většinou není možná.

Doprava zpět: děti jsou rozděleny do několika osobních aut.  Zavazadla, kola a další 
uložíme na vlečné vozíky za auta. 
Při takovéto hromadné přepravě kol, nejsme schopni 100% zabezpečit kola proti 

nechtěnému poškození, počítejte prosím s tím.


