
 

POCHODOVÝ LIST 

„Legionářského marše“ 

 

Bystřice – Nýdek     27. července 2013 

 

pořadové číslo  ____________ 

 

                                         čas na startu a v cíli   _______   /   _______ 

 

TRASA 10  Délka 10 km, převýšení 500 m, nejvyšší bod 835 m n. m.  

Bystřice žel. stanice – START Bystřice Bowling – Polední (R) – Loučka – ch. Filipka (R) – 
Cíl restaurace Nýdek Hluchová Kolibiska. 
 

TRASA 25 Délka 25 km, převýšení 1200 m, nejvyšší bod 995 m n. m.  

Bystřice žel. stanice – START Bystřice Bowling – Polední (R) – Jubilejní hájek – Nýdek 
náměstí – konečná BUS Nýdek Gora – ch. na Čantoryji (R) – vrchol Velké Čantoryje s 
rozhlednou, 1015 m n.m. – Beskydské sedlo – Velký Sošov – Česlar – nová ch. Malý 
Stožek v Polsku (R) – CÍL restaurace Nýdek Hluchová Kolibiska. 
 

TRASA 50 Délka 50 km, převýšení 2150 m, nejvyšší bod 995 m n. m.  

Bystřice žel. stanice – START  Bystřice Bowling – Polední (R) – Jubilejní hájek – Nýdek 
náměstí – konečná BUS Nýdek Gora – ch. na Čantoryji (R) – vrchol Velké Čantoryje s 
rozhlednou, 1015 m n.m. – Beskydské sedlo – Velký Sošov – Česlar – nová ch. Malý 
Stožek v Polsku (R) – restaurace Kolibiska (R) – ch. Velký Stožek v Polsku (R) – 
Krkavice – Kyčera, 990 m n.m. – osada Bystrý – Hotel Bahenec (R) – Groníček sedlo – 
osada Zimný – Filipka vrchol – chata Filipka (R) – restaurace „U babičky“ SS Třinec (R) – 
restaurace „U Irky“ (po 18 hod. alternativní kontrolní razítko) – Hluchová Setinka aut. zast. – 
CÍL restaurace Nýdek Hluchová Kolibiska. 
  
Časové limity:  Start v Bystřici u restaurace Bowling s prezentací od 7:00 do 10:00 hod.. 
   Cíl na Kolibiskách od 12:00 do 20:00 hod. 
   Průchod kontrolou na Polední od 7:30 do 12:00 hod.. 
Zájemci o absolvování 50 km trasy by měli zahájit pochod před 8 hod. ranní. 
Odjezd linkového autobusu z konečné na Kolibiskách je ve 20:50 hod. (směr Bystřice – Třinec). 
 
Důležité: Každý účastník si volí náročnost trasy podle svého uvážení a může své rozhodnutí změnit 
i v průběhu pochodu. Do cíle je nutné dorazit do 20:00 hod. abyste získali pamětní list.  
Na rubu zobrazené trasy nejsou závazné, ale doporučené. Důležité jsou přechody kontrolními místy 
(R) - viz mapka a GPS souřadnice na zadní straně. (R) místa v terénu viditelně označíme, aby nebyly 
přehlédnuty a každý si mohl otisknout připravené razítko do pochodového listu. Pouze na  startu, v cíli 
a u obelisku gen. Šnejdárka na vrcholu Polední máme vlastní službu. 
Razítka z kontrolních míst (R) otištěná na rubu pochodového listu budou podkladem k vyznačení 
absolvované délky na pamětní list účastníka, který obdrží každý účastník v cíli pochodu na 
Kolibiskách. Pro vybrané a statečné pěšáky jsme připravili drobné dárky. 
Trasy 25 a 50 vedou po státní hranici – nezapomeňte osobní doklady, případně polské zloté!  
 

KKaažžddýý  úúččaassttnnííkk  ppoocchhoodduu,,  aallee  ii  nnááhhooddnnýý  ppřříícchhoozzíí,,  mmůůžžee  nnaa  MMoohhyylluu  ččeesskkéé  ssttááttnnoossttii  zzaalloožžeennoouu        

vv  nnaaddmmoořřsskkéé  vvýýššccee  667722  mm  ppřřiinnéésstt  kkáámmeenn  ((oo  hhmmoottnnoossttii  aalleessppooňň  11  kkgg)),,  kktteerrýý  bbuuddee  oocceenněěnn  

ppaammáátteeččnníímm  ŠŠnneejjddáárrkkoovvýýmm  ggrrooššeemm  11..  rraažby.   

  
Neplatí se startovné, náklady spojené s Legionářským maršem jsou v režii pořadatele. Stravování je 
možné v obchodech, pohostinstvích a turistických chatách. V cíli je zajištěno studené (obchůdek) i 
teplé jídlo (hospůdka) a veškeré občerstvení včetně čepovaného Radegastu!  



 

Každý účastník pochodu jde na vlastní zodpovědnost. Trasy jsou vedeny po bezpečných cestách a 
pěšinách. Z hřebenových poloh je dostatek sestupových zkratek do údolí.  
O dalších podrobnostech a doprovodném programu v cíli a na Polední se dozvíte 

z www.snejdarek.ic.cz. Můžete nás také kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech. 

 
Telefony:     ČsOL       +420 721 823 498,  +420 724 105 358       Organizační výbor     +420 603 450 988  

              Mobilní signál není v údolí říčky Hluchové dostupný!                                 Cíl      +420 558 356 221  

  

  

SSOOUUŘŘAADDNNIICCEE      GGPPSS    kkoonnttrroollnníícchh  mmíísstt    ((RR)) 

START  10,25,50  49°38´42´´    18°44´06´´ 
Polední  10,25,50   49°38´34´´ 18°45´47´´ 
u Babičky       25,50  49°38´54´´ 18°46´17´´ 
ch. Čantoryje      25,50  49°40´44´´ 18°47´44´´ 
ch. M. Stožek      25,50  49°37´05´´ 18°49´13´´ 
CÍL Kolibiska 10,25,50  49°37´09´´ 18°48´05´´ 
ch. V. Stožek           50  49°36´15´´ 18°49´24´´ 
RS Bahenec           50  49°34´51´´ 48°49´31´´ 
ch. Filipka 10,    ,50  49°37´01´´ 18°47´18´´   

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Doporučujeme vlastní mapu: KČT č. 97, Shocart č. 469, off line Mapy.cz 

http://www.snejdarek.ic.cz/


 

 

 
 
 
 
 
 

!!!     O  T  I  S  K  Y     R  A  Z  Í  T  E  K     z    k  o  n  t  r  o  l  n  í  c  h    m  í  s  t   (R)     !!! 


