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Manuál účastníka II. Legionářského marše

registra ční číslo ____________

čas na startu a v cíli _______/________

TRASA 10     Délka 10 km,  stoupání 520 m, nejvyšší bod 835 m n. m. 
Start Bystřice Bowling – Polední (R)  – Loučka – chata Filipka (R)  – cíl, restaurace Nýdek Hluchová-Kolibiska.

TRASA 25     Délka 25 km,  stoupání 1370 m, nejvyšší bod 995 m n .m. 
Start Bystřice Bowling – Polední (R)  – resturace Nýdečanka – Sedlo (R)  u meteorologické stanice – turistická chata 
na Čantoryji (R)  – vrchol Velké Čantoryje s rozhlednou – Beskydské sedlo – Velký Sošov – Česlar – soukromá tur. chata
Malý Stožek (R)  v Polsku „U Cieslara“  – cíl, restaurace Nýdek Hluchová-Kolibiska.

TRASA 50     Délka 50 km,  stoupání  2250 m, nejvyšší bod 995 m n.m.  
Start  Bystřice Bowling –  Polední (R)  – resturace Nýdečanka –  Sedlo (R)  u meteorologické stanice – tur.  chata na
Čantoryji (R)  – vrchol Velké Čantoryje s rozhlednou – Beskydské sedlo – Velký Sošov – Česlar – soukromá tur. chata
Malý Stožek (R)  v Polsku – restaurace Nýdek Hluchová-Kolibiska (R)  –  tur.  chata Velký Stožek (R)  v Polsku –
rekreační středisko Bahenec (R)  – Písek OÚ, hostinec Labaj (R)  – Kotelnice – Kostkov – osada Zimný – Filipka vrchol –
tur. chata Filipka (R)  –  cíl, restaurace Nýdek Hluchová-Kolibiska.
 
Časové limity: Registrace na startu v Bystřici u restaurace Bowling od 6:00 do 10:00 hod. 

Razítko na Polední bude k dispozici od 7:00 do 12:00 hod. 
Příchozí v cíli na Kolibiskách budeme zapisovat od 10:00 do 20:00 hod. Zájemcům o 50-ti km trasu doporučujeme 
průchod Kolibiskami mezi 10:00 a 14:00 hod.
Z konečné na Kolibiskách jsou zajištěny dvě veřejné autobusové linky ve směru Nýdek - Bystřice - Třinec s odjezdy 
ve 14:50 a 20:50 hod.

Nezapomeňte: Na vrcholu Polední (672 m n.m.) se v 11:00 hod. uskuteční slavnostní akt ke stému výročí vzniku čs. legií doplněný 
výstavkou s legionářskou tématikou.
Každý p říchozí bude za kámen donesený na Mohylu české státnosti o hmotnosti 
alespo ň jednoho kilogramu odm ěněn Šnejdárkovým grošem 2. ražby! 
Pro zpestření jsme připravili obrázky z dějin českého jazyka na Těšínsku související s 580 lety uplynulými 
od prvního použití češtiny v našem kraji. 

 
Důležité  : Účastníci Leginářského marše (LeM) si volí náročnost trasy podle svého uvážení a můžou své rozhodnutí změnit 

i v průběhu pochodu. Do cíle však musí dorazit do 20:00 hod., aby jejich úsilí mohlo být oceněno Legionářským 
diplomem. Zájemci o absolvování 50-ti kilometrové trasy by měli  zahájit pochod před 8 hod. ranní.
Trasy 25 a 50 vedou po státní hranici – nezapomeňte osobní doklady, případně polské zloté! 
Podle razítek v LEGIOLISTU získaných z kontrolních stanoviš ť (R) doplní organizátoři absolvovanou trasu 
na L EGIONÁŘSKÝ DIPLOM. Ten po zalaminovaní obdrží v cíli každý účastník LeM.

Poznámky:            * Neplatí se startovné, ale obdobně jako loni umožníme dobrodincům přispět na umoření nezbytných výdajů. 
Náklady spojené s Legionářským maršem jsou hrazeny z prostředků ČSOL a sponzorských příspěvků. 
Budoucnost marše a podoba Památníku legionářů na Polední však zůstanou i nadále závislé na velkorysosti 
a nezištnosti spřízněných duší. 
* Na všech trasách LeM naleznete obchody, restaurace a turistické chaty, některé i na polském území u státní 
hranice. V orientační mapce je většina míst umožňujících občerstvení vyznačena piktogramem domečku.
V cíli bude k dispozici teplé jídlo a bohaté občerstvení, včetně čepovaného RADEGASTU! 
* Na rubu tohoto LEGIOLISTU znázorněné trasy nemusíte považovat za závazné. Například orientačně zdatní 
cyklisté si mohou zvolit pohodlnější, ale delší trasy po lesních cestách. Důležitý pro všechny účastníky je průchod
či průjezd kontrolními stanovišti (tučně v popisu tras). Tato místa uvidíte označena kartóny se zvýrazněným 
písmenem (R). Záznam o přítomnosti na kontrolním stanovišti, to znamená otištění příslušného razítka na rub 
tohoto LEGIOLISTU, si zajišťuje každý účastník marše sám. Pouze na startu, na Polední a v cíli Vám otiskneme 
originální razítka Leginářského marše. Podrobný popis tras s kontrolními stanovišti (R) bude k dispozici na startu 
LeM a na webu snejdarek.ic.cz..
* Mobilní signál není dostupný v uzávěrech některých údolí a ani u říčky Hluchové na Kolibiskách, kde je ale
k dispozici pevná linka!

Další podrobnosti hledejte na www.snejdarek.ic.cz. Můžete nás také kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech. 
Každý účastník pochodu jde na vlastní zodpovědnost. Trasy jsou vedeny po bezpečných, převážně značených cestách a
pěšinách. Z hřebenových poloh je dostatek sestupových zkratek do údolí. 

S tímto LEGIOLISTEM zacházejte důstojně, zůstane Vám na památku!

TELEFONY:    ČSOL +420 721 823 498, +420 724 105 358;    Organiza ční +420 603 450 988;   Cíl: +420 558 356 221


