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Odjezd v 7.30 z parkovišt� za ZS, nastupovat lze na trase, nap�. rychlodráha, Drážka, Dubina.  

Zájezd je za�azen do kalendá�e akcí 2008 oblasti K�T Pardubický kraj. Všichni 
ú�astníci (i ne�lenové) jsou úrazov� pojišt�ni díky p�íslušnosti TKSP k �STV! 

Doporu�ená mapa: K�T �. 27 Orlické hory 1:50 000 z r. 2005. 

Zájemci se mohou hlásit ihned u Luboše Chládka na tel. 466645605, lubchlad@seznam.cz 
Platit lze nejpozd�ji ve st�edu 13. 2. od 15 do 16 hodin v kancelá�i OV K�T v Pernerov� ul. 1490. 

Deštné - nejv�tší a nejznám�jší rekrea�ní st�edisko v Orlických horách (650 m), rozložené v údolí 
B�lé (Alby) a Deštenského potoka. Roku 1362 se p�ipomíná jako d�evorubecká osada, zv. Dešny, 
farní ves v majetku kláštera Svaté Pole. V blízkém okolí Deštného se nacházejí nejatraktivn�jší 
místa Orlických hor - nap�. p�írodní rezervace Buka�ka, Masarykova chata na Šerlichu, nejvyšší 
hora Velká Deštná (1115 m) a v údolí B�lé Šerlišský mlýn. Deštné je dnes asi nejvíce známé jako 
významné lyža�ské st�edisko . 
 
Doporu�ené trasy pro b�žka�e: 
 
Varianta A - Skuhrovský okruh: 
Pro sportovn� založené b�žka�e je areál homologovaných závodních tratí TJ Porkert Skuhrov n. B. 
mezi Deštným a Ošerovem. Na tyto pravideln� udržované trat� je dovolen vstup ve�ejnosti mimo 
termíny po�ádaných závod�. Na technicky atraktivních okruzích o délce mezi jedním až p�ti km tu 
m�žete prov��it svoji zdatnost v klasice i bruslení. 
 
Varianta B - h�ebenovka: 
Deštné - Studený vrch - Luisino Údolí - Jelenka - Velká Deštná - Šerlich - Buka�ka - Polomské 
sedlo - Sedlo�ovský �erný k�íž - Kamenný vrch - Deštné. Trasu lze prodloužit na Vrchmezí. 
Celkem 27 km. 
 
Sjezda�i si mohou vybrat z široké nabídky kvalitn� upravených sjezdovek, nap�. Marta I a II. 
 
Odjezd autokaru z parkovišt� v Deštném v 16.30 hodin. 
 
D�ležitá tel. �ísla: 
HS Deštné - 602 385 555, 606 725 102 nebo 606 725 103 
�idi� autokaru: Mirek Šimek - 602 245 220 
 
Slune�ný den strávený na sjezdovkách a v bílé stop� prachového sn�hu p�eje 
 
               Bohouš Vacek - tel. 728 084 999 
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podporuje 
sport 
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D�kujeme! 
 

D e š t n é  v  O r l i c k ý c h  h o r á c h 
Autokarový zájezd v sobotu 16. února 2008 

Akci p�ipravil a vede: Bohuslav Vacek s kvalifikací vedoucí PT a CT 


