
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

XI. Mezinárodní zimní sraz turistů 

 
 

   
 

Město Rýmařov přivítalo ve dnech 30.1.2020 – 2.2.2020 turistky a turisty všech generací na XI. 

Mezinárodním zimním srazu turistů. Pořadatelem byl Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská. 
Setkali se příznivci turistiky a milovníci bílé stopy z řad KČT, slovenského KST a polského PTTK. 

 

 

 
 
 

POČASÍ 
Ještě týden před akcí panovalo v Rýmařově a okolí pravé zimní počasí včetně sněhové nadílky. 

Bohužel, ve čtvrtek nastala prudká změna počasí, hodně se oteplilo a sníh se začal ztrácet před očima. 

V den ukončení srazu díky oteplení a dešti nebylo v Rýmařově po sněhu ani památky.  
Horská služba Jeseníky v pátek nedoporučila výjezd na hřebenové trasy jednak pro silný nárazový 

vítr, ale též pro velmi sníženou viditelnost. 

 

 

 
 

 

LYŽAŘSKÉ TRASY 
Pro účastníky srazu byly připraveny trasy pěší i trasy pro vyznavače lyžování na běžkách. Lyžařské 

trasy v Hrubém Jeseníku s nejvyšší horou Praděd (1492 m n.m.) byly zvoleny tak, aby poskytly 

možnost výběru jejich délky a převýšení pro vysloveně rekreační běžkaře a „tomíky“ až po ty náročné 
a kondičně dobře připravené turisty. Ještě ve středu 29.1.2020 se zdálo, že sněhové podmínky pro toto 

setkání budou ideální. Díky změně počasí museli pořadatelé hledat náhradní řešení. V plném rozsahu 

neproběhla ani jedna z původně plánovaných běžeckých tras, některé byly upraveny, některé zcela 
zrušeny z důvodu malé sněhové pokrývky, kvality sněhu a povětrnostních vlivů. Dle původního plánu 

byla k dispozici spousta nenáročných tras v okolí Rýmařova, které by uspokojily i začátečníky, tyto 

trasy bohužel nebylo možné uskutečnit. Využity tak byly zvláště trasy z Hvězdy, kolem bývalé 



Alfredovy chaty a kolem Skřítku a i přes vlhký sníh si mnozí účastníci zalyžovali. V pátek se dokonce 

podařilo uskutečnit nejnáročnější trasu celé akce, a to přejezd z Červenohorského sedla až na Skřítek.  

Jednalo se o malou skupinu, ale ohlasy byly velice příznivé.  
Obdobné podmínky trvaly i v sobotu, též bylo nutné změnit vedení tras. Zdatní účastníci absolvovali 

trasu z Ovčárny na Červenohorské sedlo a někteří vystoupali až na Praděd. 

I přes nepřízeň počasí a jiné negativní vlivy bylo snahou pořadatelů ukázat účastníkům krásu našich 
hor, doporučit jim vhodné trasy a zajistit především jejich bezpečný návrat z jednotlivých tras. 

 

Pro příznivce sjezdového lyžování byly k dispozici nedaleké skiareály v Malé Morávce, v Karlově, ve 

Staré Vsi, i v Dolní Moravici. 
 

 

 

 
 
 

PĚŠÍ TRASY 
Mnoho turistů využilo připravené pěší trasy, zejména tzv. Vychodilovu stezku kolem Strálku a na 

Rešovské vodopády. Každá trasa měla svého průvodce. V pátek ráno všechny zaskočila ledovka, mlha 

a déšť. Trasa z Rešova k Fialovu mlýnu připomínala mírně rozbředlou bobovou dráhu, tak že ti, kteří 

neměli nesmeky či mačky, se vraceli z túry značně promočeni. Trasa se obešla bez úrazu. V pátek bylo 
v organizované skupině cca 50 účastníků a individuálně šlo do protisměru cca dalších asi 40 účastníků 

srazu. V sobotu bylo podstatně přívětivější počasí než v pátek, polojasno až slunečno, výborná 

viditelnost, teplota kolem +6°C, sníh postupně odtával. V sobotu již byl o trasu na Rešovské vodopády 
menší zájem, i když trasa již byla mnohem bezpečnější, na trati již byly jen ojedinělé zmrazky.  Trasa 

se líbila, v údolí řeky Huntavy jsou krásné, kůrovcem nepoškozené lesy, vodopády i krásné skalní 

útvary. 

 

 

 
 

DOPRAVA 
Dopravu zajišťovala fa Ing. Josefa Petrika z Bruntálu. I po 4 měněných objednávkách nám vyhověl, 

zajistil dopravu podle zájmu účastníků tam, kam bylo potřeba zavézt, obyčejně to byly 3 velké 
autobusy. Největší zájem byl o trasy z Ovčárny, kde ležel sníh. Prodalo se velké množství jízdenek, 

např. 31.1. to bylo 176 jízdenek pro trasy vrcholovými partiemi Jeseníků a ještě ráno 1.2. byla 

požadována doprava dalších 20 osob nad rámec objednávky do této oblasti. Nemohlo být vyhověno 



všem, protože někteří účastníci předem jasně neformulovali, kterou trasu si vybrali a kapacita 

autobusů již byla naplněna.  

 

 

 
 

 

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ 
Zimní táboření jako součást XI. MZST v Rýmařově proběhlo v příjemném prostředí Campu Indiana v 

Janovicích. Celkem se účastnilo 35 táborníků z celé republiky, 4 Poláci a 1 Slovák. V pátek většina 
tábořících absolvovala pěší trasu na Rešovské vodopády, celkem 25 km, v sobotu 22 km dlouhý okruh 

na rozhlednu v Nové Vsi. Vařit bylo možno venku na ohni v areálu Campu a večer táborníkům 

poskytla zázemí útulná Country hospůdka, kde za zpěvu a hraní na kytary a banjo táborníci trávili 
večery. Táborníky navštívili nejvyšší představitelé KČT v čele s předsedou, místopředsedou, 

generálním sekretářem a čestným předsedou klubu. O pohodu a dobré jídlo v průběhu táboření se 

postarali pořadatelé z Horní Datyně. V sobotu odpoledne bylo slavnostně předáno prvních 35 

hodnotných ocenění pro Zasloužilé zimní táborníky. I přes celkem špatnou předpověď počasí si 
účastníci táboření opravdu užili a ani nezmokli. Pouze sníh zmizel úplně před očima. 

 

 

 
 

PROHLÍDKA MĚSTA S PRŮVODCEM  
Zájemci měli možnost projít městskou trasu s výkladem a návštěvou expozice Hedva Český Brokát, 

textilní továrny proslulé výrobou hedvábí, která je součástí projektu Technotrasa, propojující 

technické atraktivity Moravskoslezského kraje.   

 
 

 

 

 
 

 



VÝSTAVA 
U příležitosti srazu byla uspořádaná výstava v SVČ a Městském muzeu Rýmařov - Jesenická turistika 
včera, dnes a zítra.  

 

 

 
 

PŘEDNÁŠKA 
Páteční večer mohli účastníci v rýmařovském moderním kině vyslechnout přednášku historika 

bruntálského muzea Igora Hornišera. Dozvěděli se zajímavé informace o založení CHKO Jeseníky a o 

zajímavostech jesenické přírody.  

 

KONCERT V KOSTELE 
Řada účastníků navštívila mši svatou a koncert Rýmařovského chrámového sboru v kostele svatého 
archanděla Michaela, kdy toto setkání zakončil duchovní správce rýmařovské farnosti krátkým 

vlastivědným přehledem, což turisté velmi ocenili. 

 

  
 

 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER 
Na společenském večeru po krátkém tanečním vystoupení a westernové ukázce práskání bičem  

předali Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT, a starosta města Rýmařov Luděk Šimko srazovou 

štafetu pořadatelům příštího zimního srazu turistů členu vedení PTTK Jacku Potockiemu, který pozval 
všechny účastníky na XII. Mezinárodní zimní sraz turistů do Beskidu Sadeckiego, který se uskuteční 

ve dnech 2.2. - 5.2.2022 v okolí města Nowy Sącz. 

Místopředsedkyně KST Anna Krištofová následně předala symbolickou štafetu slovenských zimních 
srazů Ernestu Rusnákovi, který pozval všechny přítomné na 53. zimní sraz slovenských turistů do 

Levoče, sraz se uskuteční za rok ve dnech 29.1. – 1.2.2021.  



 

 

 
 
 

TURISTICKÉ ODDÍLY MLÁDEŽE 
Hlučínští tomíci dorazili na zimní sraz poprvé a už od prvního dne srazu se snažili přispět k 

bezproblémovému průběhu. V počtu pěti tomíků pomohli s ubytováním v jednotlivých kapacitách, 

jejich pomoc byla vidět hlavně na základní škole, kde byly jednotlivé kapacity daleko od prezence a 

mladická energie děvčat při průvodcování katakomby chodeb se hodila. 
 

V pátek po obědě dorazil hlavni voj, českých tomíků bylo najednou 35, se Slováky k 50. Po ubytování 

ve středisku volného času vyrazili tomíci na prohlídku textilky HEDVA. Dalším bodem programu 
mělo být bruslení, Ačkoliv si tomíci dovezli skoro 40 párů bruslí, pan rolbař a počasí jím to nedovolili. 

Vyrazili tedy na lezeckou stěnu v útrobách střediska volného času a večer na bowling spolu se 

sloveskými tomíky. 

 
V sobotu ráno vyrazili tomíci na běžky k motorestu Skřítek a podle dobré rady pořadatele lyžařských 

tras Radka Holuba vyrazili na okruhy nad Skřítkem, sněhu trochu bylo, ale na běžky to nebylo. Vrátili 

se tedy zpátky, samozřejmě po ujetí povinného okruhu, a po obědě vyrazili na bazén. Odpoledne si 
zase děti vyzkoušeli lezeckou stěnu, večer zašli do kina na film a zbytek večera se zabývali deskovými 

hrami pro všechny. V neděli se tomíci sbalili, uklidili všechny prostory a vyrazili do ulic Rýmařova na 

hru ve městě a pak už hurá domů. 
Právě z řad TOM Hlučín byl nejmladší účastník srazu. Tomíci se mezi účastníky srazu celkově 

vymykali, už se těší na další sraz:) 

 

 

 
 
 

POŘADATELÉ 
Organizaci srazu měl na starosti užší organizační výbor srazu, který tvořil předseda výboru Břetislav 

Boháč, oblastní sekretariát KČT, oblasti Moravskoslezské, předseda lyžařské sekce Radovan Holub, 

členky místních odborů KČT, obor Rýmařov a KČT, odbor Břidličná. Podíleli se na jednáních 
s místními institucemi, na vytipování tras. Řada organizátorů z Rýmařova, Břidličné, Krnova a také 

z Kopřivnice pak na srazu pomáhali jako vedoucí tras pěších i lyžařských 

 



13 členů KČT, odbor Rýmařov a k tomu další 3 dobrovolníci z řad příznivců KČT  drželi ve dnech 

30.1. až 2.2.2020  náročné non-stop dvanáctihodinové  denní a noční služby při dozoru v ubytovacích 

zařízeních v internátech Gymnázia a Střední odborné školy, dále na ZŠ 1.Máje , kde byli účastníci  
srazu ubytováni ve dvou tělocvičnách a ve 4 třídách  na zemi. Při zahájení ubytování nám byli 

nápomocni členové TOM.  

 

 

 
 
 

JEŠTĚ TROCHU STATISTIKY 
Na srazu bylo 775 účastníků, z toho 53 členů TOM (CS+SK), Sraz zajišťovalo 74 pořadatelů, zimního 

táboření se zúčastnilo 35 zimních táborníků a na srazu bylo přítomno 21 hostů, včetně dvou zástupců 

maďarského turistického svazu (MTSZ). Celkem nás bylo 885. 
Můžeme prohlásit, že sraz byl převážně srazem slovenským, slovenština byla slyšet na každém kroku. 

Účastníci srazu navýšili počet obyvatel Rýmařova o 10 %.  

Na srazu bylo 82 % účastníků z KST, 12 % účastníků z KČT a 6 % účastníků z PTTK. 
Nejvzdálenějším klubem byl KST Brzda Vinné, nejvíce účastníků přijelo z východního Slovenska 

(Sabinov, Košice, Stropkov, Bardejov, Stará Ľubovňa), ale i odjinud (Orava, Kysuce…),  

Nejvzdálenějším účastníkem byl Jacek Soltys z Gdaňska (PTTK), nejstarší účastnicí byla Malgorzata 

Pawlowska (PTTK) a nejmladším byl Jonáš Kratochvíl z TOM Hlučín. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Poděkování patří předsedovi organizačního výboru Břetislavu Boháčovi.  

Velké poděkování patří městu Rýmařov, které při organizaci srazu výrazně pomohlo a poskytlo nám 

skvělé zázemí.  
Poděkování patří také pracovníkům Střediska volného času Rýmařov, kteří o nás po celou dobu srazu 

starostlivě pečovali.  

Děkujeme pracovníkům školní jídelny při ZŠ Rýmařov za výbornou stravu.  
Děkujeme všem pořadatelům, kteří se různými formami podíleli na přípravě a průběhu srazu.  

Organizátoři děkují všem účastníkům za účast v Rýmařově. XI. MZST je dnes již minulostí, těšíme se 

společně na další setkávání v přírodě. Dle ohlasů věříme, že všichni odjížděli spokojeni a mnozí 

slibovali, že se vrátí na jaře, až bude příznivější počasí, aby mohli zdejší krajinu řádně "probrázdit." 
 

Příští mezinárodní sraz se v roce 2022 pořádá PTTK v roce okolí polského města Nowy Sącz. 

 

   
 

 

 

 


