
 

 

Klub českých turist ů – jihomoravská oblast   
pořádá v sobotu 5. 5. 2018 autobusový zájezd  

 
na 16. ročník mezinárodního turistického pochodu PBH, organiz ovaný  
Klubem slovenských turist ů regionální rada Tren čín ve spolupráci s výborem 
KČT oblasti Valašsko - Ch řiby  
 

PRIATEĽSTVO PRIATEĽSTVO PRIATEĽSTVO PRIATEĽSTVO ----    PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/CPŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/CPŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/CPŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/C 
                          
 

 
 
 

Holubyho chata,Holubyho chata,Holubyho chata,Holubyho chata, Veľká Javorina, sobota 5. května sobota 5. května sobota 5. května sobota 5. května 
2018201820182018 

 
Doprava: Z Brna vlastním autobusom, cena 180,- Kč v ceně není zahrnuté startovné 1 € 
 
Odjezd : Brno, parkoviště za Tescem a vlakovým nádražím v 7:00 h   
 
Doprava zp ět:   
1) Z parkoviště pod Holubyho chatou v 16:00 h  (bude upřesněno a potvrzeno později) 
2) Z obce Květná, restaurace Na Huti v 16:30 h  
 
Prezentace: 11:00 až 14:00 hod na Holubyho chatě. Startovné 1 € 
 V areálu Holubyho chaty se uskuteční setkání turistů ze Slovenska, Moravy a Čech.  
Odmena:  Pamětní list, razítko akce, samolepka, razítko IVV, turistické nálepky, odznaky a  pekné 
zážitky z krásné přírody a potkání se s přáteli 
 
Občerstvenie:  Z vlastných zásob, na Holubyho chate a v restauraci Na Huti v Květné. 
 
Prihlášky :  Co nejdříve (přihlášení se budou zařazovat postupně do naplnění autobusu) u 
         RNDr. Jana Pavlíková, mob. 604 734 714, e-mail: rndr.pavlikova@seznam.cz 
 
Peníze za přihlášené turisty pošlete převodem na číslo účtu oblasti nebo zaplaťte v hotovosti na 
oblasti.  Termín: lze platit ihned po potvrzení účasti, nejpozději do 31.3.2018 
 
Trasy:  
1. a) Velká Javořina, rozc.,bus - po červené TZ Kamenná bouda, U Bětina Javoru, Velká Javořina   

CZ/SK , Velká Javorina,Holubyho chata … délka 8,5 km, převýšení 385m 
 b) Velká Javorina,Holubyho chata – po zelené TZ Pod Jelencem, Nad Květnou (rozc), 

Květná,bus   … délka 5 km, spád 550m 
       Celková délka trasy:  13,5 km  

2. a) Autobusem na parkoviště pod Holubyho chatou – účast na setkání – asi 2 km na vrchol Velké 
Javoriny a zpět k Holubyho chatě 

    b) viz 1.b … 5 km po zelené TZ do Květné 
         Celková délka trasy: 7- 8 km  
3. a) Autobusem na parkoviště pod Holubyho chatou – délka asi  9 km po vrcholové plošině 
    b) Odjezd autobusem z parkoviště pod Holubyho chatou v 16 h přes Květnou  
 
Poznámka:  
- je nutné mít sebou Občanský průkaz nebo pas (jsme v jiné zemi) !!!!! 
- každý účastník jde na vlastní nebezpečí,  
- pohybujte sa po skupinách pod vedením cvičiteľov, či inštruktorov, jednotlivých OKST 
- doporučená mapa Malé Karpaty č. 129 alebo turistická mapa  www.mapy.hiking.sk.  


