
                                                                                         
                                                                           

 
PŘEJEZD ORLICKÝCH HOR NA BĚŽKÁCH 

 
 
Pořadatel:                    Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek – 21. ročník 
                                     
Datum konání:         sobota 23. února 2019 
 
Akce:             Startuje se na parkovišti pod pevností Hanička zvané Panské Pole a jede se na 

parkoviště Šerlich pod Masarykovou chatou.  Omezené občerstvení je možné 
na Pěticestí nad Říčkami a ve srubu horské služby pod Velkou Deštnou. Na 
parkoviště Panské Pole dopraví účastníky zvláštní autobusy z Nového 
Hrádku. 

    
Náročnost: Střední, délka trasy 23 km, Panské Pole je níže položené než 
Šerlich. Celá trasa se absolvuje po strojně upravených stopách. 

    
Zdravotní zabezpečení pořadatel nezajišťuje. Každý účastník jede na vlastní 
nebezpečí. Účastníci dostanou mapky s nejvýhodnější trasou a s telefonními 
čísly pro případ nouze.                         

                                    
Zvláštní autobusy po dopravě účastníků na Panské Pole přejedou na Šerlich a  
budou odjíždět k sokolovně v Novém Hrádku postupně po naplnění, poslední 
odjede po příchodu posledního účastníka z běžecké trasy,  nejpozději v 15 
hodin.  

                                     
Přihlášky: Všichni účastníci se přihlásí elektronicky jmenovitě s osobními čísly telefonů 

(pro případ nouze) na adresu  jeronym.holy@gmail.com  do 10.2.2019.  
                                        
Prezentace:        v sobotu 23.2.2019 od 8.30 do 9 hod. na náměstí v Novém Hrádku při nástupu 

do autobusů. Parkování na náměstí. 
 
Odjezd autobusů:  v sobotu 23.2.2019 v 9 hod. z náměstí v Novém Hrádku. 
 
Počet účastníků:      maximálně 90 (kapacita 2 autobusů). 
 
Odmítnutí:                  v případě vyčerpání míst v autobusech bude odmítnutí odesláno na adresy 

přihlášek do 15.2.2019.  
 
Odvolání:                   V případě nedostatku sněhu na hřebenech Orlických hor bude přejezd odvolán 

do 15.2.2019. V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek 
těsně před akcí,  budou přihlášení účastníci telefonicky uvědoměni o zrušení 
nejpozději 21.2.2019 a účastnické poplatky budou v obou případech vráceny.                                        

 
Stravování:             Pro všechny účastníky bude po akci v sokolovně v Novém Hrádku 



                                   občerstvení gulášovou polévkou s pečivem a čajem. Sokolovna je od  
                                   náměstí vzdálena asi 400 m. 
 
Účastnické poplatky:  jednotné 200 Kč za osobu. 
 
Úhrada:                    po potvrzení přihlášky pořadatelem uhraďte cenu (pokud možno pro více 

účastníků najednou) bankovním převodem do 15.2.2019 na účet Sokola Nový 
Hrádek  102048443/0300, variabilní symbol 333 a s poznámkou „Přejezd 
Orlických hor a jména (přilášená T. J.) účastníků“. 

 
Organizátoři:          Ing. Pavel Sobotka, náčelník T. J., 725 397 373 
                                   Jeronym Holý, předseda lyžařského oddílu, 776 582 103 
                                 Pavel Bohadlo,  zakladatel akce 
                                    Lidmila Martinková, náčelnice T. J. 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Pavel Sobotka 
                                                                                                 náčelník T. J. Sokol Nový Hrádek 
 
 
                                                          


