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TERMÍN AKCE 
1.dubna – 30.listopadu 2014 
 
POPIS AKCE 
Vrchařskou korunu Valašska získá každý biker, který zdolá v daném období všech 20 předepsaných 
vrcholů. Jako důkaz je třeba  na každém vrcholu se vyfotit a pak poslat všech 20 fotografií na 
emailovou adresu info@vkv-bike.cz . O pořadí bude rozhodovat datum odeslání fotek. 
 
SEZNAM VRCHOLŮ 
Radhošť 
Ztracenec 
Súkenická 
Velký (Veřovický) Javorník 
Kohútka 
Kelčský Javorník 
Soláň 
Miloňová 
Cáb 
Hostýn 
Čubův kopec 
Vrch hůra 
Doubrava 
Búřov 
Bludný 
Královec 
Vartovna  
Ploština 
Svinec 
Nivka 
 
CENY 
Každý držitel VKV obdrží hodnotné ceny (certifikát, dárkové předměty s logem VKV, poukázku od 
jednoho z partnerů akce …..). Pro nejlepší 3 a vítěze jednotlivých kategorií jsou navíc připraveny 
originální poháry. Dále restaurace Paradon ve Valašské Polance věnuje vítězi poukázku v hodnotě 500 
Kč a pro cyklisty na 2. až 21. místě poukázku v hodnotě 200 Kč do této letní restaurace. 
 
KATEGORIE 

1) Hlavní kategorie – o pořadí rozhoduje datum zaslání fotek na emailovou adresu       
info@vkv-bike.cz 

2) Nejmladší držitel VKV  
3) Nejstarší držitel VKV 
4) Nejlepší bikerka VKV – tuto cenu obdrží bikerka, která jako první zdolá všech 20 vrcholů 
5) Nejlepší fotografie VKV – ze zaslaných fotografií bude vybráno 10 nejlepších 

(nejoriginálnějších) ze kterých vzejde na základě hlasování (na webových stránkách www.vkv-
bike.cz) vítězná fotografie. 

 
PATRONI AKCE 
TEREZA HUŘÍKOVÁ 
TOMÁŠ PAPRSTKA 
BARBORA MACHULKOVÁ 
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SEZNAM PARTNERŮ (aktuální k 28.2.) 
JALOVEC 
NAŠE VALAŠSKO.INFO 
LETNÍ RESTAURACE PARADON VALAŠSKÁ POLANKA 
PLANET BIKES VSETÍN 
ROŽNOVSKÉ PIVNÍ LÁZNĚ 
KNIHY, UČEBNICE KALOUŠ PAVEL 
BIKEPARK KYČERKA 
MOTOBAR ROYALSTAR 
PENZION MAGNOLIE 
RESTAURACE A PENZION U BUNDÁRŮ 
HOTEL RÁZTOKA TROJANOVICE 
 
PRŮVODCE VKV 2014 
K letošnímu ročníku bude vydán i průvodce, ve kterém se můžete  dozvědět o jednotlivých vrcholech 
všechny podstatné informace (zajímavosti, doporučené trasy, mapky, fotky, GPS souřadnice atd.). 
Celý průvodce bude k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách www.vkv-bike.cz. 
 
 

Všechny další a aktuální informace lze najít na www.vkv-bike.cz nebo na 

stránkách na fb www.facebook.com/cyklo.vkv . 
 
 


