
                                                                                       

   Klub českých turistů 

Slovan Karlovy Vary 

 

Vykročte ze dveří za   

zdravím a poznáním! 
 

VALÁŠKŮV GRUNT 
Týden na Hané 

28. srpna až 4. září 2021 
 

 

ODJEZD:   Ostrov nad Ohří, Mírové náměstí 7:00  

Karlovy Vary, Tržnice 7:20             

UBYTOVÁNÍ:  Hotel Valáškův grunt – Kozlov 7, Bouzov 

Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením. 

 

VEDE: Pavel Mrhálek  

  736 413 183;  pavel.mrhalek@volny.cz 

 

STRAVOVÁNÍ: Polopenze.  

POJIŠTĚNÍ:    Pojistka Klubu českých turistů. 

DOPRAVA:    Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o. Karlovy Vary  

  

CENA: 6.800 Kč. Platí pro členy TJ Slovan K. Vary, z.s.  

Ostatní + 200 Kč. V ceně ubytování s polopenzí a doprava, 

není zahrnuto vstupné. Předpoklad celkových nákladů na 

vstupné činí 1.430 Kč / snížené 1105 Kč. 

PLATBA: Číslo účtu: 16738341/0100 v.s. 4210828. Ve zprávě pro 

příjemce uvést příjmení. Termín platby do 31. 7. 2021. 

mailto:pavel.mrhalek@volny.cz


1. den – sobota 28. srpna 2021                                       Hrad Bouzov 
 

Cestou se stavíme na oběd (za H. Králové). 

Autobus nás vyloží u hradu Bouzov. 

Prohlédneme si hrad, pod kterým budeme 

týden bydlet. Státní hrad Bouzov je 

romantickým skvostem střední Moravy. 

Vstupné – Velký okruh 230,-/180,-Kč. 

Prohlídka bude trvat zhruba 70 minut. 

Sejdeme se na nádvoří a půjdeme se ubytovat 

(cca 4 km po zelené). Bagáž zůstane 

v autobusu. Po ubytování večeře a volná 

zábava.  

 

 

2. den – neděle 29. srpna 2021                               Loštické tvarůžky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po snídani se vydáme do města Olomouckých tvarůžků – Loštic po modré značce. V 

Lošticích je muzeum Adolfa Kašpara (ilustroval Babičku), muzeum tvarůžků s jediným 

automatem na syrečky na světě a soukromé muzeum gramofonů (Tesly Litovel). Hlavním 

hřebem však budou „Tvarůžkové speciality“ v restauraci „U Coufalů“. Délka cesty: 14 km. 

 

3. den – pondělí 30. srpna 2021                                             Olomouc 
Dnes se budeme věnovat Hanácké 

metropoli Olomouci. Autobus nás 

zaveze na parkoviště u zoologické 

zahrady „Na Svatém kopečku“. 

Fakultativně je možné si prohlédnout 

Zoo. Ostatní se vypraví k prohlídce 

Baziliky minor. Před bazilikou se 

všichni sejdeme v poledne (ve 12:00) 

a půjdeme do hanácké metropole (8 

km) pěšky. Ve 14:00 je domluvený 

průvodce na komentovanou prohlídku 

města. Trvat bude zhruba 2 hodiny a 

bude každého stát 50 Kč. Autobus nás 

bude čekat u výstaviště Flora.  



4. den úterý 31. srpna 2021            Javoříčské a Mladečské jeskyně      

Vyrazíme po zelené značce do 

vesničky Bouzov (3,4 km). Za vesnicí 

odbočíme na cyklostezku č. 6025 

kolem starého pivovaru a mineme 

rybník „Nad Špraňkem“. Na 

křižovatce půjdeme dále po cyklo č. 

6025 až k jeskyním Javoříčko. Stojí za 

shlédnutí. Dlouhá trasa (730 m) je za 

170/140 Kč a krátká (360 m) za 

150/120 Kč. Z Javoříčka je možné se 

vydat pěšky po cyklo č. 6025. Zhruba 

po 3 km „U Kamenice“ sejdeme na 

červenou turistickou značku, která nás 

dovede až k Mladečským jeskyním. Délka cesty je 10 km. Zde je třeba připomenout tragédii 

Javoříčka z 5. dubna 1945. Vesnice byla vypálena a obyvatelé povražděni nacisty. Na ty méně 

zdatné bude u Javoříčské jeskyně čekat autobus. Vstupné do Mladečských jeskyní činí 30/100 

Kč. Občerstvení v restauraci „Romeo“. Celkem za den 20/10 km. 

 

5. den středa 1. září 2021                                   Litovelské Pomoraví 
Ráno nás autobus zaveze do Litovle na 

náměstí. Odtud vyrazíme po Moravské 

stezce č. 4 Litovelským Pomoravím. 

Jedná se o chráněnou krajinnou oblast 

lužních lesů podél řeky Moravy.  Po 

sedmi kilometrech dojdeme do osady 

„Náklo“. Je zde možnost koupání 

v pískovém lomu s úžasně čistou vodou. 

Po vykoupání budeme pokračovat do 

Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech. 

Vstupné 100/80 Kč – zde komentovaná 

prohlídka v každou celou hodinu. 

Občerstvení v zájezdním hostinci 

„Motorest Zlatá křepelka“ ve vsi Skrbeň. Zde na nás počká autobus. Celkem za den 14 km. 

 

6. den čtvrtek 2. září 2021                                        Náměšť na Hané  
 

Po snídani nás autobus zaveze k zámku 

Náměšť na Hané. Doporučuji prohlídkovou 

trasu „B“ 100/90 Kč / 50 minut. Zahrnuje 

přízemí a obytné místnosti v 1. patře. Trasa 

„C“ je rozšířena o zámeckou kapli (120/110 

Kč). Po prohlídce zámku vyjdeme po žluté 

značce na naučnou stezku „Terezským 

údolím“. Začíná u koupaliště v Náměšti a 

projdeme celým údolím říčky Šumice (4,4 

km). Z údolí vyjdeme na silnici a vydáme se 

po ní po zelené značce. Zhruba po 1 km 



odbočíme vlevo na Svatojakubskou cestu (Moravskoslezská) a dojdeme do osady Ludéřov. 

Pokračovat budeme po zelené značce osadou Kníničky do přírodního parku Velký Kosíř. Dál 

půjdeme po zelené značce přes vrchol, kde je rozhledna. Pokračovat budeme po žluté. 

Sejdeme prudce na silnici a po silnici (po modré), dojdeme k zámku „Čechy pod Kosířem“. V 

zámku u hraběte Sylva-Tarouca pobýval často Josef Mánes. Měl zde i atelier. Je tady i 

filmová expozice Jana a Zdeňka Svěrákových. Prohlídka zámku trvá cca 45 minut a stojí 

110/80 Kč, Filmová expozice 50/25 Kč. Občerstvení bude možné v restauraci „U hraběnky“ 

vedle mateřské školy. Zde nás také nabere autobus. Celkem za den 16 km. 

 

7. den pátek 3. září 2021                                               Hrad Helfštýn 
Po snídani pojedeme autobusem do 

Lipníku nad Bečvou. Odtud po 

prohlídce města půjdeme na hrad 

Helfštýn (4,4 km), který je proslulý 

kovářskými sympozii. Vstupné 90/50 

Kč. Je to jeden z nejrozsáhlejších 

hradů na Moravě. Po prohlídce hradu 

se vydáme po jeho úbočí do lázní 

„Teplice nad Bečvou“ po červené 

značce. V lázních se léčí srdeční 

choroby a místní kyselka je velice 

chutná. Je zde i přístupná aragonitová 

jeskyně s příjemnou teplotou 15° C. 

Po prohlídce lázní doporučuji 

občerstvit se v restauraci Diana, kde na nás bude čekat autobus. Je zde venkovní posezení. 

Občerstveni odjedeme na ubytování strávit poslední noc na Hané. Celkem za den 15 km. 

 

 

8. den sobota 4. září 2021                                          Hrad Šternberk 
Po vyklizení pokojů a 

poslední snídani pojedeme 

navštívit hrad Šternberk. 

Vstupné: 240/190 Kč – 

prohlídka celým hradem. V 

prvním patře se nachází 

gotické a renesanční 

interiéry, naopak druhé 

patro představuje histo-

rické slohy od baroka a 

secesi. Délka 110 minut,  

maximálně 20 osob. Po 

prohlídce hradu a pří-

padném občerstvení násle-

duje cesta domů. Návrat  

v cca 19 hodin. 


