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Odjezd: 7.00 hodin z Pardubic z parkovišt� u ZS, autokar pojede p�es Lázn� Bohdane� 
a po p�edchozí domluv� lze nastupovat na zastávkách MHD na trase autokaru. 

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�uje se mapa K�T 1:50 000 �. 22 „Krkonoše“ - aktualiz. dotisk 3. vyd. z r. 2003. 

Zájemci se mohou hlásit ihned u Luboše Chládka na tel. 466645605, lubchlad@seznam.cz 
Platit lze nejpozd�ji ve st�edu 20. 2. od 15 do 16 hodin v kancelá�i OV K�T v Pernerov� ul. 1490. 

Navržené trasy pro b�žka�e: 
Trasa 1: Z Pomezních Bud po Ž (sm�r Sn�žka, pop�. chata Jelenka) k rozc. se Z. Po Z k silnici  

(k Padolské chat�) a k autobus. zastávce. P�ejít po silnici cca 100 m na za�. Ž zna�ky. Po Ž 
kolem Žaclé�ské boudy objet vrchol Jelení hory a sjet do Lvího dolu, pokra�ovat po Ž Jelením 
dolem ke Spálenému Mlýnu. Od Spáleného Mlýna dále po Ž p�es Dolní Malou Úpu k autokaru 
na parkovišt� na Pomezních Boudách.          Celá trasa m��í cca 20 km. 
Trasu lze prodloužit cca o 10 km odbo�ením na � zna�ku p�ed Dolní Malou Úpou ve sm�ru 
„Cestník“. Od „Cestníku“ (pokud bude upravena stopa) objet Dlouhý h�eben, pak se vrátit na 
rozcestí se Ž zna�kou a dle trasy 1 pokra�ovat na Pomezní Boudy k autokaru. 

Trasa 2: Z Pomezních Bud po lyža�ské cest� do Dolní Malé Úpy k rozc. u kostela. Pokra�ovat dále 
po � p�es Cestník, Lyse�inskou boudu, Horní Albe�ice, Roh hranic a Rýchorský k�íž k rozcestí 
Kutná. Od rozcestí po Z k Rýchorské boud�. Vrátit se stejnou cestou na Pomezní Boudy 

Celá trasa m��í cca 28 km. 
Trasa 3: P�es hrani�ní p�echod do Polska (osobní doklady s sebou!), dále lesní silni�kou (severní 

sm�r, mezi Ž a Z tur.zna�kou) na rozc. Białe Žródło (851 m), a p�es Łysou Góru (950,5 m) na Z 
tur. zna�ku („Tabaczana �ciežka“), po ní zp�t na Pomezní Boudy (na ob�d).  

Okruh m��í cca 8 km. 
Prodloužení této trasy: Z Pomezních Bud upravovanou lyža�skou stopou na Lyse�inskou boudu 
(6 km) dle popsané trasy 2, p�ípadn� dál, a stejnou cestou zp�t na Pomezní Boudy. 

Prodloužení trasy 3 o cca 12 km, p�íp. více. 

Zájemci o sjezdové lyžování se mohou skibusem p�epravit do lyža�ského areálu „U kostela“ 
v Malé Úp� (5 vlek�, nejdelší m��í 1 km, p�evýšení 120 m, denn� upravováno, zasn�žováno). 

Odjezd autokaru z parkovišt� na Pomezních Boudách je v 16.30 hodin. 
Užite�ná telefonní �ísla:  
 Horská služba Pomezní Boudy: 499 8912 33, 606 157 935 
 �idi� autokaru p. Mirek Šimek: 602 245 220 

P�íjemn� prožitý den p�eje 
                 Old�ich Lát, tel. 724 401 122 
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M�sto 
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podporuje 
sport 
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D�kujeme! 
 

VÝCHODNÍ KRKONOŠE - POMEZNÍ BOUDY 
Autokarový zájezd v sobotu 23. února 2008 

 


