
Letní turistická soutěž 2022  
„POZNEJ OKOLÍ ŠPIČÁKU“ 

 

Milí turisté a návštěvníci Železnorudska,  
 

již tradičně, jako každý rok, jsme pro vás připravili letní turistickou soutěž. V letošním roce 
spolupracujeme s rekordním počtem sponzorů, a tak proběhne závěrečné slosování o 12 zajímavých 
hlavních cen. Letošní trasa vás zavede na okruh okolo Špičáku – projdete se v oblasti kolem nástupní 
stanice lanovky na Pancíř, po špičáckých lukách, přes Špičácké sedlo a po Rozvodské cestě, zpět                             
do středu obce Špičák. 
 

A jak se soutěže zúčastnit? Pojďme si přiblížit všeobecné informace a pravidla. 
Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchu při plnění úkolů. 

1. termín: 
 soutěž probíhá v období od 18. 6. do 2. 10. 2022 včetně 

 

2. podmínky účasti: 
 účastníkem soutěže může být každý bez omezení věku 
 ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Informačního a turistického centra Železná Ruda (dále jen 

ITC) a jejich rodinní příslušníci 
 každý účastník si osobně vyzvedne soutěžní lístek v ITC nebo na spodní nástupní stanici 

sedačkové Lanové dráhy na Pancíř  
 účast je omezena na jeden slosovatelný lístek na osobu 
 lístky do konečného slosování musí být úplně a čitelně vyplněné a podepsané - bez řádného 

vyplnění nemůžeme výherce kontaktovat 
 soutěžící odevzdají své lístky nejpozději 2. 10. 2022 v ITC 
 do slosování o 12 hlavních cen budou zařazeny pouze originální lístky vydané v ITC a na lanovce 

Pancíř 
 výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a částečného uvedení adresy (obec) na webové 

stránce ITC po dobu jednoho měsíce od slosování 
  

3. trasa a stanoviště s razítky: 
Špičák – parkoviště P3 Kaskády → přes silnici k nástupní stanici sedačkové lanovky – 1. razítko → dále 
po značce (NS Historie obce Špičák) do kopce nad Bavorskou chatu, pak cestou lesem nad hotelem Stella, 
kolem penzionu Hájenka a přes Weissovu louku až na Špičácké sedlo – 2. razítko → podél parkoviště P4 
u hotelu Karl směrem k Černému jezeru až na Rozvodskou cestu – 3. razítko → pokračovat po značce NS 
na Prokopovu louku, po vrstevnici na sjezdovku Šance, a dále po Jezerní cestě. Potom odbočit lesem dolů 
z kopce na Spodní jezerní cestu (pokud by byl úsek lesem neschůdný kvůli těžbě dřeva, je možné pokračovat                       
po Jezerní cestě až k Čertovu jezeru a odtud dále po Spodní jezerní cestě, tím se trasa prodlouží o 2,5 km) – 4. razítko 
→ odtud po cestě pokračovat až k Jiříkovu dvoru, u kaple – 5. razítko → potom podejít trať, odbočit 
doleva, kopírovat železniční trať a vrátit se do výchozího bodu parkoviště P3 Kaskády – 6. razítko. 
Celá trasa vlastně kopíruje NS Historie obce Špičák. Délka trasy je 6,9 km. 
 

4. slosování, výhry 
 při osobním odevzdání slosovatelného lístku si v ITC každý účastník vylosuje                                  

z osudí věcnou cenu, která mu bude bezprostředně předána – vyhrává každý třetí los 
 12 hlavních cen bude slosováno dne 7. 10. 2022 a výherce bude ihned informován – tyto ceny 

jsou jako jediné přenosné na jinou osobu, než je výherce  
 výhry nelze vymáhat právní cestou a nelze požadovat peněžité plnění výměnou za výhry 

 

5. pořadatel: 
 pořadatelem soutěže je město Železná Ruda, prostřednictvím Informačního a turistického centra 

Železná Ruda 
 pořadatel není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé účastí v soutěži 
 účast v soutěži je na vlastní nebezpečí 

  


