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3. aktualizované vydání 



ÚVODEM 

V roce 2017 budeme ubytováni v obci Velké Losiny. Oplocený objekt je ideálně dostupný v jakémkoliv ročním období a nabízí 

strávení klidné dovolené. V okolí naleznete velké množství turistických možností pro pěší či cykloturisty. Obec Velké Losiny je velmi dobře 

dostupná po železnici (ze stanice VELKÉ LOSINY je to k objektu pouhých 0,7 km po naprosté rovince). Automobilovým návštěvníkům 

nemusí nic mrzet, jelikož je v těsném okolí několik rychlostních silnic. Parkování je zajištěno na oploceném pozemku zdarma přímo 

u objektu na adrese: Rudé armády 37. GPS souřadnice objektu jsou: 50.0353428N a 17.0455853E. 

Zahájení akce je naplánováno na sobotu 22. 7. 2017. Příjezd a ubytování jednotlivých účastníků bude možný od 15:00 hodin. Dříve 

prosím nejezděte, jelikož probíhá úklid objektu a nikdo vás všechny dříve neubytuje. Objekt je nutné opustit v sobotu 29. 7. 2017, 

nejpozději v 10:00 hodin. 

Jedná se o dvoupatrový rodinný penzion v klidné části obce. Máme rezervováno celkem 6 pokojů či apartmánů pro 22 osob 

v přízemí, v 1. i 2. patře penzionu. Všechny pokoje či apartmány jsou vybaveny satelitní televizí a celý objekt je pokryt signálem Wi-FI. 

Některé pokoje či apartmány mají venkovní terasu s posezením, na kterou vstoupíte přes francouzské dveře. Každý pokoj či apartmán 

má své vlastní sociální zařízení vybavené sprchovým koutem, umyvadlem, zrcadlem a WC. Pokoje či apartmány jsou, stejně jako celý 

objekt, velmi moderně zařízeny s dostatečným úložným prostorem pro zavazadla - penzion je po kompletní rekonstrukci z let 

2012 až 2017. 

V objektu je jedna obrovská kuchyně s kompletním vybavením včetně posezení s plazmovou televizí a v 1. patře je ještě jedna malá 

kuchyňka - takže žádné dlouhé procházky k uvaření např. kávy. Každá kuchyně obsahuje dřez, rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, 

plotýnkový vařič, lednici a dostatek talířů, skleniček, hrníčků, příborů či hrnců. Máte zde i možnost si po příjezdu do penzionu zařídit 

za poplatek snídaně (v 8:00 hodin) formou švédských stolů (70 Kč / osoba / den) či teplou večeři (v 18:00 až 19:00 hodin) včetně polévky 

(110 Kč / osoba / den) - výběr ze dvou až tří jídel. Během jídla i po něm si můžete vybrat z bohaté nabídky velmi kvalitních moravských 

vín. Vezměte si sebou dostatek finanční hotovosti, za služby navíc uvnitř objektu se platí pouze a jen v hotovosti, platba kartou zde není 

možná! 



Úschova kol uvnitř objektu je zajištěna, je zde prostorná uzamykatelná kolárna. Před objektem je ohniště (kytary a dobrou náladu 

sebou!), gril a několik krytých i nekrytých posezení pro větší počet osob. Na zahradě nechybí ani sedmimetrový bazén s lehátky. Všem 

ubytovaným je k dispozici rovněž pračka se sušičkou, žehlící prkno se žehličkou a sušák na prádlo. Volné chvilky si můžete zpříjemnit 

stolním fotbálkem (10 Kč / hra) nebo si zapůjčit WIFI konzoli (100 Kč / 4 hodiny) či deskové hry (ZDARMA). Majitel objektu doporučuje 

k vyzkoušení i některou z velkého množství masáží, např. čokoládovou, s bylinnými měšci, s horkým olejem nebo třeba medovou 

- nabídka je opravdu bohatá. 

V obci je malý obchod, kde můžete nakoupit základní potraviny, otevřeno má i v neděli. Větší nákup doporučuji uskutečnit 

v některém z větších okolních měst. Kapacita lednic je omezena, proto nakupujte s rozmyslem. V místě pobytu se nachází pošta, banka, 

informační centrum a zdravotnické zařízení s lékárnou. 

Nemusíte mít obavy z kopců, opět budou rovinaté etapy jako v jižních Čechách, jelikož máme ubytování v údolí říčky Desná.  

 

V ceně startovného je zahrnuto: 

- ubytování v penzionu na 7 nocí včetně lázeňského poplatku 

- jízdenka na vlak ŠUMPERK-MOHELNICE + rezervace a přeprava jízdního kola 

- jízdenka na vlak ŠUMPERK-ZÁBŘEH NA MORAVĚ + rezervace a přeprava jízdního kola 

- příspěvek na přípravu a realizaci tohoto projektu + provoz serveru BIKESERVER.CZ 

- barevný vzpomínkový diplom za účast na akci + rozlučkové občerstvení 

 

 



APARTMÁNY 

 

A  

 

 POKOJE 



Apartmán číslo 2: čtyřlůžkový s terasou - nachází se v přízemí. Má dva pokoje, na každém pokoji je dvoulůžko. 

Yvetta Gavlasová, Božena Hrušková. 

















 



Pokoj číslo 4: čtyřlůžkový - nachází se v 1. patře. Pokoj má jedno dvoulůžko a dvě samostatné postele. 

Rudolf Krčál, Milan Kafka, Jindřich Louda, Vítězslav Steuer, Marek Spurný. 









 



Apartmán číslo 5: šestilůžkový - nachází se v 1. patře a má 3 místnosti. Dvě místnosti jsou s dvoulůžkem a jedna 

společná místnost má dvě samostatné postele. 

Taťána Říhová, Jitka Hovorková, Darina Kremplová, Jana Dvořáková, Květa Kňobortová, Hana Plevová + RIKY. 



















 



Apartmán číslo 6: čtyřlůžkový - nachází se v 1. patře a má 2 místnosti, v každé je dvoulůžko. 

Zdeněk Rydygr, Helena Rydygrová, Václav Mikulecký, Hana Mikulecká. 











 



Pokoj číslo 7: třílůžkový - nachází se v 1. patře a má jedno dvoulůžko a jednu samostatnou postel. 

Barbora Holá, Jana Ponikelská, Kristina Vitáková. 

 

Pokoj číslo 12: třílůžkový - nachází se ve 2. patře a má jedno dvoulůžko a jednu samostatnou postel. 

Alena Řihošková, Miluše Kohoutková, Hana Hrbáčová.







 



 

SPOLEČNÉ 

    

PROSTORY 



Hlavní kuchyně s posezením: 







 



Stolní fotbal vedle kuchyně s posezením:



Malá kuchyňka v 1. patře: 



Schodiště do 1. patra: 



Zahrada s přístřeškem, pod kterým je posezení pro velkou skupinu osob: 

 



Zahrada s trampolínou:

 



Zahrada se sedmimetrovým bazénem s lehátky:



CYKLOTURISTICKÉ  

A TURISTICKÉ 

ETAPY 

 

Cykloturistické etapy: 

1) Na rozhlednu Brusná či zříceninu hradu Brníčko ... 44,3 km nebo 55,0 km dle zvolené varianty 

2) Na hrad Bouzov a návštěvu tvarůžkové cukrárny pro ochutnávku tvarůžkové zmrzliny … 39,3 km nebo 50,0 km dle zvolené varianty 

3) K památníku železniční trati Olomouc – Praha a na návštěvu do Šumperka … 56,5 km nebo 67,2 km dle zvolené varianty 

 

Turistické etapy: 

1) Ramzová – Šerák – Vřesová studánka – Kouty nad Desnou aneb to nejlepší z Jeseníků … 14,4 km 

2) Na zámek Loučná nad Desnou a za elektrárnou Dlouhé Stráně 

 

Volný den: 

Vaše vlastní kreativita v blízkém či širokém okolí pobytu. 



Cykloturistické etapy: 
ÚTERÝ, STŘEDA NEBO PÁTEK: Na rozhlednu Brusná či zříceninu hradu Brníčko: 

Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

  

 

https://mapy.cz/s/1P4MU


PONDĚLÍ: Na hrad Bouzov a návštěvu tvarůžkové cukrárny pro ochutnávku tvarůžkové zmrzliny: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil (kliknutím sem nebo zde je nutné připočítat etapu na vlak a z vlaku). 

 

  

https://mapy.cz/s/1CweU
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9350843&y=49.7466837&z=13&l=0&rc=9nJNjxWIIsh491FIbdbxVv54bfhxVnjhkM2xVveVmD4xWDXE3VLla9&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=131217&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/s/1Cw6e
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.0162305&y=50.0008251&z=13&l=0&rc=9n-ANxXh6lfUVD7fKqe-zfCE3JHfmvfVg3.Y1EJezAfSE3I.1Z0eoU3wLeBY3GiXEffRfbKhCB5JM5G1hM95EcgoI5jm5HQkAygtdgURh1Li8MgbZjcXg6Tgiggyq5pRgpNh-7gfTX7&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&ri=131539&ri=131542&ri=131542&ri=&ri=&ri=131254&ri=&ri=&ri=131364&ri=&ri=131411&ri=&ri=131364&ri=&ri=&ri=&ri=131254&ri=143017&ri=&ri=&ri=131542&ri=131542&ri=131539&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=


ČTVRTEK: K památníku železniční trati Olomouc – Praha a na návštěvu do Šumperka: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil (kliknutím sem nebo zde je nutné připočítat etapu na vlak a z vlaku). 

 

  

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.8809842&y=49.8998062&z=12&l=0&rc=9nB6OxWlEN9mpql3BKbJmiwSk9ZdJwiZHxW-fL9nDh7xWok0i5z5ZL9n6cMxXMmaha2gQ4ga5emF&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=stre&rs=stre&ri=131552&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10404271&ri=131369&ri=131411&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/s/1P4Nl
https://mapy.cz/s/1Cw6e
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.0162305&y=50.0008251&z=13&l=0&rc=9n-ANxXh6lfUVD7fKqe-zfCE3JHfmvfVg3.Y1EJezAfSE3I.1Z0eoU3wLeBY3GiXEffRfbKhCB5JM5G1hM95EcgoI5jm5HQkAygtdgURh1Li8MgbZjcXg6Tgiggyq5pRgpNh-7gfTX7&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&ri=131539&ri=131542&ri=131542&ri=&ri=&ri=131254&ri=&ri=&ri=131364&ri=&ri=131411&ri=&ri=131364&ri=&ri=&ri=&ri=131254&ri=143017&ri=&ri=&ri=131542&ri=131542&ri=131539&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A0%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=


Turistické etapy: 
ÚTERÝ, STŘEDA NEBO PÁTEK: Ramzová – Šerák – Vřesová studánka – Kouty nad Desnou aneb to nejlepší z Jeseníků: 

Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

https://mapy.cz/s/1CDGX
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.1228401&y=50.1443600&z=13&l=0&rc=9nhwPxY-vqkOJxY6ftK.fm7hJ4bbOaTCxY01j&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=9855343&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=


NEDĚLE: Na zámek Loučná nad Desnou a za elektrárnou Dlouhé Stráně: 
 

 

  

 

 



Ve Velkých Losinách je možno kdykoliv navštívit: 

Ruční papírna s muzeem papíru, zámek či termální park:

 

  



ÚTERÝ, STŘEDA NEBO PÁTEK: O volném dni je možno spolu s organizátorem této akce navštívit: 

Stezka do nebe na Dolní Moravě: 

 

  


