
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE k 5. LEGIONÁŘSKÉMU MARŠI 
 

 konanému v sobotu 29. července 2017 ve Slezských Beskydech 

 

 

 

 Zájemci o absolvování Legionářského marše (LeM), kteří přijedou do Bystřice nad Olší vlakem, se 
musí přesunout (lze i autobusem) na start vzdálený 1,7 km od nádraží. Nachází se u pekárny Lisztwan (za restaurací 

BOWLING). Na start dojdete po chodníku vedoucím kolem silnice do Nýdku. Minete TESCO, obecní úřad, dva kostely 
(dřevěný katolický a zděný evangelický), mateřskou školku a autobusovou zastávku U Baráků. 

 Účastníci našeho pochodu, kteří přijedou po vlastní ose, mohou parkovat v okolí startu, parkovacích 
míst je zde dostatek. Po absolvování pochodu se můžete na start vrátit autobusem. Odjezdy z cíle na Kolibiskách: 15:45, 
17:45 a 20:45 hod.  

 Restaurace na startu bude otevřena od 6:00 hod. Nakoupit můžete ve večerce u Mitrengů 100 m za 
startem, u Nýdečanky v Nýdku. Nemusíte nést s sebou zbytečný proviant, protože na všech trasách LeM narazíte na 
útulné turistické chaty a restaurace se stravováním.  

 Legitimací každého účastníka Legionářského marše je LEGIOLIST s registračním číslem obdrženým 

na startu za 20 Kč, děti do 10 let zdarma. LEGIOLIST obsahuje popis a schématickou mapu všech tras i jiné cenné 
poznámky. Volný prostor na rubové straně je určen k otištění razítek z kontrolních stanovišť (R). 

 Zájemci o 50 km pěší trasu, by měli vyrazit na pochod brzy zrána, nejlépe před osmou hodinou.  

 Novinkou je nová trasa ze slovenské obce Čierné. Start od kostela od 8:30 do 9:30. Odchod 

hromadný nebo individuální. Trasy je možné volit po značených i neznačených cestách. Vybírat lze ze zajímavých lokalit: 
Hrčava, polská Javořinka, Trojmezí na Č-S-P hranici, nejvýchodnější bod České republiky, Bahenec, Velký Stožek, 
Filipka. Cíl všech je v Nýdku na Kolibiskách. Délka by se měla pohybovat mezi 20 až 25 km. 

 Všem účastníkům LeM doporučujeme papírovou mapu. Optimální je turistická mapa KČT č. 97            
v měřítku 1 : 50000,  Slezské Beskydy a Jablunkovsko. Vhodným pomocníkem jsou mobilní aplikace mapy.cz, které 
zobrazují pravidelně aktualizovaný turistický obsah. Kdo se neobejde bez moderní navigace, může využít údaje o 
nadmořské výšce a GPS souřadnice kontrolních stanovišť (R), jež jsou uvedeny na rubu LEGIOLISTU. 

 Podrobný popis všech tras v tištěné podobě bude k dispozici na startu. Tentýž popis najdete i  
stránkách www.snejdarek.cz, odkud si ho můžete stáhnout a vytisknout. Na startu budeme připraveni poradit nebo 
odpovědět na Vaše otázky. 

 Přinesete-li kámen (může být autorizovaný nebo výtvarně upravený) na vrchol Polední a přidáte ho 
na Mohylu české státnosti, získáte Šnejdárkův groš nové ražby! Zde, v Památníku legionářů, bude v 11 hodin, 

stejně jako každý rok, zahájeno vzpomínkové zastavení s legionářsko-vlasteneckým podtextem. Letos si připomeneme 
425. výročí narození Jana Ámose Komenského a Jiřího Třanovského, slavných českých rodáků. Slavnostně bude 
uložena prsť z legionářských bojišť, zvlášť bude vzpomenuta památná bitva čs. legionářů u Zborova. Program doplní 
zdravice hostů. Občerstvení je na vrcholu Polední zajištěno. Ozvučení s vojenskou technikou zabezpečuje profesionální 
jednotka České armády z Lipníka. 

 Po dosažení cíle předáte LEGIOLIST kontrole, která Vám na jeho základě vyrobí zatavený 
LEGIONÁŘSKÝ DIPLOM a LEGIOLIST vrátí. 

 V cíli na Kolibiskách se můžete spolehnout na příjemné zázemí, dostatek jídla a pití. Pro obveselení 
bude až do tmy hrát a zpívat oblíbená country kapela Labajovci. Místa k parkování osobních vozidel je v cíli dostatek. 

Ke kempování nabízí údolí Hluchové ideální podmínky.  

 Po celý den foťte a natáčejte, abyste uchovali zajímavé okamžiky z letošního marše. Získané fotografie 
a videa pošlete bez obav na adresu majer.petr@centrum.cz. Rádi je na našich, tzn. Těchto, webovkách zveřejníme. 

  Závěrečné rozjímání můžete završit, obdobně jako v minulých letech, u táboráku nebo u krbu. V cíli se 
můžeme bavit i velmi bujaře, protože Kolibiska jsou odlehlá, téměř neobydlená lokalita, kde není koho rušit. 

 Sledujte do posledního dne před Legionářským maršem naše stránky www.snejdarek.cz, aby Vám nic 
podstatného neuniklo. 
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