
Pozvánka na závěr turistické akce                                                            

EURORANDO 2016 v ČR 
ve znamení ENERGIE

Sobota 27.8.2016 Kouty nad Desnou  
Místo konání: areál Kouty Jeseníky www.kouty.cz

Program:
8.00 - 16.00  informační stánek KČT v areálu Kouty - Jeseníky
  - pamětní listy, razítka, suvenýry, odznaky , trička
8.00 - 17.00  exkurze do elektrárny Dlouhé stráně *
  Nutná rezervace a platba předem. Objednávky:  www.kctsumperk.cz 

Výšlapy pro jednotlivce i skupiny **
 11.30  program v areálu Kouty - Jeseníky
 11.30 - 12.30 folklórní soubory Markovice a  Markovička
 12.45 - 14.00  Old Time Jazzband Loučná nad Desnou 
 14.00  - 15.00  Oficiální slavnostní závěr EURORANDO v ČR 
 15.00 - 16.00  Country – skupina MY
 

Možnost posezení v cíli: restaurace a venkovní posezení 

Pořadatelé: 
Programová rada KČT ve spolupráci s KČT oblast Olomoucký kraj 

a KČT odbor Šumperk 

Informace:
Zdeněk Cabalka 602546111, 736754094, cabalka@kct.cz

Zdeňka Daňková 774664648, zdenka.dankova@seznam.cz



Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně  (PVEDS) patří  mezi 7 největších  
divů ČR a řadí  se mezi nejvýznamnější české turistické cíle jako jsou hrad Karlštejn 
nebo zámek Hluboká. 

A.  Exkurze pro jednotlivce do elektrárny na Dolní nádrži 
- doprava autokarem k dolní nádrži a zpět, prohlídka elektrárny v podzemí. Součástí není výjezd  
busem k horní nádrži. K horní nádrži je možno vyjet lanovkou 
(účastníci exkurze mají 20% slevu*).  

Cena:  děti, studenti, důchodci 115 Kč  (vstup 55 Kč, dopravné 60 Kč)
 ostatní 150 Kč    (vstup 80 Kč, dopravné 70 Kč)

B. Exkurze pro jednotlivce + výjezd autokarem k horní nádrži. 
Tato exkurze je možná pouze v termínech od 11.00 a 15.30 hodin. 
Pobyt u horní nádrže je časově omezen. 

Cena: děti, studenti, senioři 170 Kč  (vstupné 65 Kč, dopravné 105 Kč)
 ostatní 205 Kč   (vstupné 90 Kč, dopravné 115 Kč)         
Pozn: Z důvody ochrany přírody se mohou denně konat pouze 
dvě exkurze s výjezdem autokarem na horní nádrž. Proto je 
výjezd k horní nádrži plánován pouze pro individuální zájemce. 

C. Exkurze pro kolektivy s vlastní dopravou 
- doprava autokarem k dolní nádrži a zpět, prohlídka 
elektrárny v podzemí. Součástí není výjezd busem k horní 
nádrži, účastníci exkurze však mají 20% slevu na lanovku*.              

Cena: pro skupinu max. 50 osob  2000 Kč                               

* Cena lanovky pro účastníky exkurze 
do elektrárny PVE (zpáteční jízda)       
dospělí 190 Kč / senioři, junioři 130 Kč / děti, ZTP 120 Kč

Pro akci EURORANDO máme do 30.6.2016 blokovánu celou kapacitu pro exkurze; 
máte-li zájem o návštěvu této unikátní technické atrakce, hlaste se prostřednictvím  
www.kctsumperk.cz. Po termínu 30.6. bude rezervační systém uvolněn 
veřejnosti a  pořadatelé účast na exkurzi nepřihlášeným zájemcům nezaručí. 



Výběr z nabízených tras v okolí Koutů nad Desnou

Pěšky k Horní nádrži PVE a zpět do Koutů.
 Kouty nad Desnou areál - //červ.zn.// - Medvědí hora  - vyhlídka Rysí skála, rozhledna  
 u Tetřeví chaty – horní nádrž PVE, naučná stezka Rysí skála a zpět do Koutů 15 km,  
 stoupání 820 m

Lanovkou za pohledem na Jeseníky z výšky hráze horní nádrže PVE a pěšky zpět. 
 Horní stanice lanovky – rozhledna u Tetřeví chaty - Horní nádrž PVE – naučná stezka Rysí  
 Skála – Kouty areál 11 km                                       

S průvodcem na Vřesovou  Studánku – dávné poutní místo Jesenických hor. 
 Kouty n.D. centrum - Údolí Hučivé Desné - U Kam. okna - Červ. hora - Vřes.stud. - Bílý sloup  
 - Červenohorské sedlo - Kouty nad Des. areál.  17 km. Stoupání 796. 
 Sraz v 7.00 u vlaková stanice Kouty n.D. 

Hřebenovkou Jeseníků okolo Petrových kamenů k Pradědu a do Koutů.
 Skřítek //žl.zn.//- Jelení studánka -//červ.zn//- Praděd rozc. - //modrá zn.// Praděd 
 - Praděd rozc. - //zel.zn.// - Švýcárna - Petrovka - Kouty n. D. areál. 27,5 km.   
 Stoupání 944 m, klesání 1247 m.                                                                                                    

Hřebenovkou z Ramzové přes Šerák a Červenohorské sedlo do Koutů.
 Ramzová - /červ.zn.// - Šerák rozc. (odb. 350 m na Šerák) - Keprník - Vřesová studánka 
  - Červenohorské sedlo - //žl.zn.// - Kouty n. D. areál. 20 km. Stoupání 800 m, klesání  
 1000 m. Pozn. Na úseku Ramzová – Šerák možno využít lanovky

Cesta za energií se skřítkem Koutníkem pro nejmenší turisty.           
 Dětem v doprovodu dospělých. Odchod od informačního stánku v areálu 
 Kouty od 9 do 11 hod. 



Objednávka trička Eurorando Dlouhé Stráně 2016 
cena 170,- Kč. 

Tričko bude k dispozici dle předchozích objednávek v informačním stánku na místě.  
Prostřednictvím závazné objednávky na 

www.kctsumperk.cz 
si můžete  objednat tyto velikosti

S        M        L        XL        XXL
         

Storno plateb za exkurze:  
30 a více dnů předem: 10%,  10 - 29 dnů předem: 40%, 3 - 9 dnů předem: 70%

Pokud se rozhodnete spojit svoji účast na akci Eurorando s vícedenním 
pobytem v Jeseníkách, rádi Vám poradíme nebo pomůžeme.

Ubytování si mohou účastníci vybrat z bohaté nabídky v Koutech nad Desnou  
viz http://www.loucna-nad-desnou.cz/ 

nebo si je rezervovat přímo v areálu Kouty Jeseníky www.penzion-kouty.cz 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z KČT odboru Šumperk 

Sponzor turistického značení


