Kompleksy narciarskie w górach

Grudzień

Luty

● Deštné w Górach Orlickich (70 km)

Deštné v Górach Orl.

Deštné v Górach Orl.

● Říčky w Górach Orlickich (42 km)

● Puchar Orlicki

● Maraton Orlicki

● Orlické Záhoří (70–80 km)

Styczeń

Luty/Marzec

● Čenkovice, Buková hora – Suchý vrch (60 km)

Deštné v Górach Orl.

Červenovodské sedlo

● Šediváčkův long
● Snowpark Opening

● Puchar Lady Bright

Orlické Záhoří

Marzec

● Kompleks narciarski Dlouhoňovice (21 km)

Deštné v Górach Orl.

● Kompleks narciarski Přívrat (20 km)

● O´Neill Soldiers
● Rampušák

● Peklák Česká Třebová – Andrlův chlum (30 km)

● Międzynarodowy
Zjazd Saniami
Rogatymi

Magadan

Říčky v Górach Orl.

České Petrovice

● Skiinterkritérium

● Slalom Petrovicki

Olešnice w Górach Orl.

Marzec/Kwiecień

● Mistrzostwa Republiki

Říčky v Górach Orl.

w Narciarstwie w Stylu

● Wyścigi Laików

Retro

Kompleksy narciarskie na podgórzu

Przekąski bezpośrednio na Hřebenovce
● tradycyjne schronisko Masaryka na Šerlichu
● zadaszony bufet u szczytu Velkej Deštnej
● bufet pod gołym niebem na Pěticestí

Na skrzydłach Orlicy
Nieodkryty raj
NARCIARZY BIEGOWYCH
• 250 km utrzymywanych tras
• klasyka i skate
• atrakcyjne pętle biegowe
• transport skibusami
• Šediváčkův long i Maraton Orlicki

● bufet na Haničce
● tradycyjne schronisko „Kramářova chata“ na Suchym vrchu

Uzupełniony kalendarz imprez znajdziesz na naszej stronie
informacyjnej www.goryorlickie.cz.
Transport do większości kompleksów narciarskich zapewnia regularna linia
skibusów. Szczegółowe informacje i rozkład jazdy znajdziesz na
www.goryorlickie.cz. Transport na zamówienie oferuje Radiobus.
Wydała: Spółka Destynacyjna Góry Orlickie i region Podorlicko, 2012
Druk i baza tekstu: Avedon s. r. o., OHGS s. r. o.
Opracowanie graficzne: iStudio s. r. o.
Fotografie: Archiwum „Gór Orlickich i regionu Podorlicko“ i jego
członków / Nie do sprzedaży

Marketing campaign and support for destinations
in the Orlické hory and Podorlicko – part 1.

Investing in your future

Co-financed by the European Union
from the European Regional Development Fund

NARCIARZY
BIEGOWYCH

Kalendarz TOP imprez

Wykaz kompleksów narciarskich
Nieodkryty raj

Musisz to przeżyć...

www.goryorlickie.cz

Odkryj prawdziwy raj
narciarzy biegowych
Spokój, wypoczynek, przepiękna natura i 250 km doskonale utrzymywanych tras dla narciarzy stosujących
technikę klasyczną i dla tych, którzy preferują technikę
łyżwową. Jest to prawdziwy, niepowtarzalny, a co więcej,
jeszcze nieodkryty raj wszystkich narciarzy biegowych –
Góry Orlickie i region Podorlicko. Nie wierzysz? Chętnie
Cię przekonamy. Błękit nieba, słońce, idealne trasy na

W czasie zamieci znów poczujesz prawdziwy dotyk przyrody – wówczas góry dadzą Ci do zrozumienia, kto tutaj rządzi. Później czas

Šediváčkův long

na wejście do ogrzanego schroniska górskiego z przekąskami, na

Deštné w Górach Orlickich / styczeń

przykład najbardziej popularnego Schroniska Masaryka na Šerlichu,

Šediváčkův long to nazwa tradycyjnych, 240 kilometrowych,

koło którego biegnie łatwa pięciokilometrowa trasa przez puszczę

wyścigów psich zaprzęgów po grzebieniu Gór Orlickich z jednym

Bukačka na Vrchmezí. Dla najbardziej wymagających narciarzy

obowiązkowym biwakiem – noclegiem na śniegu. Wyścigi mają sta-

biegowych możemy polecić trasę przez Velką Deštną na tradycyjne

tus mistrzostw Republiki Czeskiej w LONGu i są ekstremalne pod

Pěticestí albo aż na Haničkę. Z powrotem nie musisz wracać tą samą

względem dystansu oraz przewyższenia. Psie zaprzęgi po ukończeniu

drogą, ale przez utrzymywane pętle, np. Orlické Záhoří. Zatem wy

wszystkich etapów pokonują więcej niż 7000 m. Chodzi o najdłuższe

starczy tylko właściwie przygotować się…

wyścigi psich zaprzęgów w Republice Czeskiej i w ogóle o jedne z naj
trudniejszych w Europie.

grzbietach górskich i na podgórzu, przytulne schroniska
górskie niemalże na każdym kroku i legendarne miejscowe przysmaki nie powinny umknąć Twojej uwadze. Tak
jak Šediváčkův long, Maraton Orlicki albo inne tradycyjne
biegowe perełki, które czekają, aż je odkryjesz.

Buková hora – Suchý vrch
Bardzo atrakcyjne trasy biegowe znajdziesz także w okolicy słynnego

Trasa po grzbietach górskich
„Jiráskova hřebenová trasa“
„Jiráskova hřebenová trasa“ to prawdziwy skarb wśród wszystkich
tras orlickich. Liczy 30 km i w słoneczny dzień czekają na Ciebie
czarujące widoki na czeskie kotliny, na pobliskie góry i na polskie
Kłodzko.

Maraton Orlicki

Suchego vrchu, gdzie już od pierwszej republiki dominuje history-

Deštné w Górach Orlickich / luty

czne schronisko „Kramářova chata“. W 2012 r. została otwarta na

Na uczestników klasycznego Maratonu Orlickiego i Półmaratonu

nowo i oprócz doskonałej czeskiej kuchni oferuje zakwaterowanie

Orlickiego czeka jedna lub dwie pętle po pofałdowanych podgór-

i usługi wellness. Na wybiegu przy schronisku dzieci i dorosłych

skich łąkach i zalesionych stokach w okolicy ośrodka narciarskie-

zafascynują oswojone jelenie i łanie wraz z krzyżówką dzika i świni

go Deštné w Górach Orlickich. Zawody przeznaczone są nie tylko

domowej. Na Suchym vrchu możesz wybrać z prawie 60 km utrzy-

dla aktywnych sportowców, ale także dla wszystkich pozostałych

mywanych pętli w okolicy Bukovej hory – Suchego vrchu. A kiedy

miłośników białego szaleństwa.

jest ładna pogoda, Góry Orlickie masz na wyciągnięcie ręki. Zatem
niech słońce Ci świeci.

