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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 210/21 

 

JULSKÉ ALPY    
Vysokohorské putování v oblíbených Julských Alpách, které jsou nejvyšším pohořím ve Slo-
vinsku, s možností krácení jednotlivých tras. Naopak zdatnější účastníci budou mít možnost 
individuálního výstupu na nejvyšší vrchol Julských Alp Triglav 2864 m. Celé území je neoby-
čejně bohaté na pestrou alpskou květenu. Trasy jsou vedeny i v oblasti Triglavského národ-
ního parku.  

Na zájezd jsou volná místa. 

Covid 19: prosíme o informaci (e-mailem nebo telefonicky 8:00 – 16:00) jestli do začátku zájezdu jste očková-

ni (podrobnosti níže), či jste prodělali nemoc covid 19, nebo si budete zajišťovat PCR test.  

Slovinsko má omezení pro vstup do země, pro pobyt v hotelech a návštěvy restaurací. 

V případě, že nejste očkovaní a neprodělali jste nemoc, je nutný negativní test. V době překročení hranice se 

musíte vejít od absolvování PCR, případně můžete mít antigenní test, který má platnost 48 hodin.    

Můžete mít i doklad (němčina, angličtina), že jste prodělali nemoc v posledních 6 měsících, nebo máte zjištěné 

neutralizační protilátky v posledních 3 měsících. Výjimku mají pouze děti do 10 let, které se prokazovat ne-

musejí.  

Pro využití ubytovacích a stravovacích zařízení musí osoby starší 18 let doložit doklad o bezinfekčnosti. Tím je 

považováno očkování (nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfzer/BioNTech, nejméně 

14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna, nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Vaxzevria, nejméně 14 dní 

od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson), prodělání nemoci v posledních 6 měsí-

cích, nebo negativní test. Test musí být obnovován. Antigenní test z odběrového místa musí být obnovován 

každých 48 hodin. Cena testu stojí 20 €, s ubytovací kartou hotelu Alpine Špik 15 €. Ve vnitřních prostorech 

jsou nutné respirátory. 

Slovinsko je aktuálně Českem řazeno mezi zelené země. Po návratu ze zájezdu je nutné si do 5 dní zajistit anti-

genní test. Dva PCR testy a čtyři antigenní testy v měsíci jsou zdarma. 

Nezapomeňte doma Certifikát EU COVID – 19 o absolvování očkování či PCR nebo antigenního testu, případ-

ně doklad o prodělané nemoci. Můžete si ho vytisknout z webových stránek https://ocko.uzis.cz. Můžete mít 

elektronickou verzi či certifikát nahraný v mobilní aplikaci Tečka. 

Podrobné informace najdete na webových stránkách https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021/slovinsko. 

Odjezd: sobota 24. 7. 2021.  

Nástupní místa: Hradec Králové, vlakové nádraží stanoviště I 16:00, Hořice, autobusové nádraží 16:40, 

Lázně Bělohrad, kancelář CK 17:15, Jičín, autobusové nádraží 17.45 hodin, Praha – Černý Most, sraz u 

vchodu do nákupního centra Makro 19.00 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu 

cca 50 m).  

Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní 

místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: čtvrtek 29. 7. 2021.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 8.00 hodin.   

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem s bezpečnostními pásy na všech sedadlech, s toaletou a 

možností klasického občerstvení zajišťuje dopravní společnost AD – ZIKMUND Jičín 

Průvodcem je Tomáš Horák, tel. 732 952 343. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, 

zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 
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Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úra-

zu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 180,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji. Děti musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: hotelový resort Alpine Špik, 

dvoulůžkové pokoje včetně sociálního pří-

slušenství, televize a WIFI. K dispozici hote-

lový bazén. 

Stravování: polopenze (bohatá bufetová 

snídaně i večeře). 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý 

poplatek najednou, připomínáme, že je nutné 

uhradit doplatek podle Všeobecných podmí-

nek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na 

zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastní-

ci povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí 

doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro zájezd s vysokohorskou turistikou. Pro turistiku doporučujeme teleskopické hůlky. Všem 

účastníkům doporučujeme mít rukavice, neboť na řadu vrcholů vedou ocelová lana jako zábradlí (zajišťovací 

prostředek) a místy mohou být lana poškozená, ostrá. Je pochopitelně možnost kratších túr a vycházek.  

Doporučujeme pevné boty, cesty na vrcholy vedou přes suťovitý a kamenitý terén.  

V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Nezapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný 

krém s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. Sluneční paprsky mají podstatně vyšší inten-

zitu. Nezapomeňte plavky. Nezapomeňte respirátory. 

Zájemcům o výstupy po via ferratách (zajištěných cestách) jednoznačně doporučujeme, respektive naři-

zujeme ferratové vybavení (helma, ferratový set s ferratovou brzdou, rukavice). 

Vstupné: Vodopád Savica - 3 €, lanovka na Orlova Glava (Vogel) - 24 € (dospělí), 21 € (senioři, studenti), 12 € 

(děti do 15 let). 

Program 

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost nástupu v jižních Čechách. Noční přesun přes Rakousko do 

Slovinska. 

2. den: PRISOJNIK/MALA MOJSTROVKA * túra ze sedla VRŠIČ – podle zdatnosti jednotlivých účastní-

ků. VRŠIČ 1611 m – nejvýznamnější horské sedlo, vynikající východiště hřebenových túr. Krácená túra: lehký 

výstup na vrchol Sleme a Vršič.  

Mala Mojstrovka (2333 m) – 2 varianty výstupu: varianta A - klasicky vysokohorským terénem – cesta tam 

i zpět stejná, převýšení 700 m, 5 hodin. Varianta B – po via 

ferratě obtížnosti úrovně B (vhodné i pro začátečníky), vý-

stup po via ferratě a sestup po klasické cestě, převýšení 720 

m, 6 hodin. 

Prisojnik (2547 m) – 2 varianty výstupu: varianta A – kla-

sicky vysokohorským terénem – cesta tam i zpět stejná, Vršič 

(1611 m) – Sovna glava (1750 m) rozcestí Na Robu – Gladki 

Rob – pohled na skalní okno – Grebenska pot Prisojnik (Pri-

sank, 2547 m), převýšení 1000 m, 7 hodin. Varianta B – po 

via ferratě – průchod přes známé skalní okno (největší skalní 



 

 

okno v Alpách), místy obtížnost úrovně C/D. Vršič – Prednje Okno – Grebenska pot – Prisojnik (Prisank, 2547 

m) – Na Robu – Sovna glava - Vršič, převýšení 1000 m, 8,5 hodin. 

3. den: ŠPIK túra Mihov dom na Vršiču 1050 m – Koča v Krnici 1130 m – Špik 2472 m – Kačji graben - 

Kranjska Gora, 10 hodin, převýšení 1620 m. Okružní trasa na jeden z nejvyšších vrcholů Julských Alp.  

ŠPIK – osamocená dominanta severních Julských Alp ve tvaru pyramidy, panoramatický výhled.  Krácená túra: 

Laghi di Fusine – romantická procházka jedinečnou přírodní rezervací k jezerům. Planice – skokanské můstky. 

Nebo podél Martuljskej Bistrici k spodnímu a hornímu vodopádu (soutěska s vodopády Martuljskij slap I. a II.) 

a v závěru chata Koča pri Ignotu. 

4. den: BOVŠKI GAMSOVEC – túra Aljažev dom 1015 m – sedlo Luknja 1758 m – vrchol Bovški Gamso-

vec 2392 m – Aljažev dom a zpět, 10 hodin, převýšení 1380 m.  

BOVŠKI GAMSOVEC – nádherné výhledy na Triglav a jeho známou severní stěnu. Krácená túra: bez výstupu 

na vrchol, krásný pohled ze sedla Luknja a turistika v údolí.  

5. den: VOGEL * lanovkou ke SKI hotelu do výšky 1540 m, túra na Vogel – Dom na Komni – Savica, 8 ho-

din. Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich dominantou Triglavem. Možnost krácené túry.  

VOGEL – lanovkou a nenáročná túra, návrat dolů opět lanovkou. SAVICA – vycházka k 60 m vysokému vo-

dopádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové jezero, možnost vykoupání.  

V podvečerních hodinách odjezd, noční přesun. 

6. den: návrat v ranních hodinách. 

Úprava programu možná v závislosti na počasí a možnostech účastníků. 

 

 

PRO ZÁMECE O INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUP NA TRIGLAV (dvoudenní přechod) 

Dny výstupu na Triglav budou určeny v závislosti na počasí.  

Túra: Aljažev dom (1015 m) - chata Triglavski dom na Kredarici (2515 m) – Mali Triglav (2739 m) – Triglav 

(2864 m) – chata Dom Planika pod Triglavom (2401 m) – Dolina 7 triglavských jezer – chata Koča pri Triglav-

skih jezer (1685 m) – chata Koča pri Savici (653 m).  

 

Upozorňujeme účastníky, že se jedná o náročný dvoudenní vý-

stup (délka + převýšení) ve vysokohorském terénu s ubytováním 

v turistické chatě Dom Planika pod Triglavom (2401 m), které si 

účastníci musí zaplatit přímo na místě v ceně cca 30 € (cena za 

ubytování v rezortu Špik, která je zahrnuta v ceně zájezdu tím 

pádem propadne). Možnost dokoupení pouze nejnutnějšího jídla a 

pití na horské chatě. Ubytování na horské chatě se slevou 4 € 

s vlastním ložním prádlem nebo spacím pytlem. Ubytování je 

zajištěno ve velkých pokojích s více postelemi (palandami).  

Vysoko položená chata nabízí překrásný východ a západ slunce. 

Pro výstup na Triglav doporučujeme mít rukavice, helmu a ferra-

tový set s ferratovou brzdou. Výstup na Triglav vede přes lehkou 

via ferratu se zajišťovacími prvky – ocelové lano, kramle, skoby, 

žebřík. Účastníci by neměli trpět závratí (místy nepříjemný po-

hled do údolí, jinde užší cesta). Skoro po celé délce via ferraty 

vede jako bezpečnostní prvek ocelové lano.  

 

 

Fotogalerie z loňského zájezdu na webu cestovní kanceláře  

(https://hoska-tour.cz/fotogalerie/julske-alpy-a-triglav/).  


