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Akci připravil a vede: Bohuslav Vacek s kvalifikací vedoucí PT a CT. 
 
Odjezd v 7.00 z parkovišt ě za ZS, autokar pojede přes Lázně Bohdaneč, nastupovat lze na trase 
na všech zastávkách MHD.  
Doporučená mapa KČT č. 22 Krkonoše 1:50 000 z r. 2003. 
 
Na akci jsou úrazově pojištěni všichni účastníci, a to i nečlenové KČT. Případný úraz je 
kryt pojištěním z titulu příslušnosti TKSP k ČSTV. 

 
Horní Míse čky - významné rekreační středisko pod Medvědínem, založeny v roce 1642 jako osa-
da horníků a dřevařů. Pro milovníky běžek je zde připraveno až 40 km každodenně kvalitně upra-
vovaných běžeckých tratí se stopami po hřebenech Krkonoš. Současně lze využívat tratí v bě-
žeckém stadionu, který je připraven pro lyžování v klasickém a volném stylu. 
Nacházejí se zde sjezdové tratě všech obtížností pro začátečníky i pokročilé lyžaře. Všechny sjez-
dovky na H. Mísečkách a Medvědíně jsou technicky zasněžovány. 
 
Doporu čené trasy pro b ěžkaře: 

Trasa A: 
Vrbatova bouda - mohyla Hanče a Vrbaty - Labská bouda - Krakonošova kazatelna - Violík - 
Vosecká bouda - Krakonošova snídaně - rozcestí U čtyř pánů - Hančův pomník a zpět do areálu 
Horní Mísečky po staré vozové cestě. Délka cca 24 km.  
Tuto trasu volte pouze za slušného počasí, když na hřebenech zrovna nefouká silný vítr. 

Trasa B: 
Z běžeckého stadionu vodovodní cestou na rozcestí Rovinka  a zpět stejnou cestou, popř. úbočím 
Mechovince a Harrachovy skály do H. Míseček. Délka cca 14 - 17 km. 
Tuto variantu lze podniknout za každého počasí. 
 
Sjezdaři si mohou vybrat z široké nabídky kvalitně upravených a vleky propojených sjezdových 
tratí Horních Míseček a Medvědína. 
 
Odjezd autokaru z H. Míse ček v 16 hodin. 
 
Důležitá tel. čísla:  
HS Špindlerův Mlýn - 602 448 338, 499 433 230 nebo 155, v případě polského signálu 112. 
Řidič autokaru: Mirek Šimek  - 602 245 220. 
 
Slunečný den strávený na sjezdovkách a v bílé stopě přeje 
 
               Bohouš Vacek - tel. 728 084 999 
 

Největší a nejaktivnější  
odbor KČT v Pardubickém 

kraji sponzoruje 

 
 

Město 
Pardubice 

podporuje 
sport 

Akce TKSP se uskutečňují  
za finanční podpory města 

Děkujeme! 
 

 

Horní Míse čky  
Autokarový zájezd v sobotu 12. ledna 2008 


