
 
LESNÍ SPRÁVA                              SPORTOVNÍ KLUB                            
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU         LESY JANEČEK KVASINY 
     

 
pořádají 

 

„CYKLISTICKÝ PŘEJEZD ORLICKÝCH HOR“ 
15. ročník 

 
Společensko - sportovní setkání lesníků, jejich rodinných příslušníků a přátel,  

spojené s cyklistickým závodem na horských a trekových kolech. 
 

sobota 8. června 2019 
 
Prezentace: 9:00-9:30 hod u sídla revíru LČR,s.p. na Panském Poli (sedlo mezi Rokytnicí v Orlických horách 

a Bartošovicemi v Orlických horách, poblíž pevnosti Hanička) 
 

Start:   10:00 hod tamtéž  Cíl:  Šerlišský Mlýn u Deštného v Orl.horách – chata Kačenka  
 

Právo účasti:  Lesníci, lesní dělníci, zaměstnanci sekce LH MZE, státní správy lesů a ochrany přírody, studenti  

a zaměstnanci lesnických škol, rodinní příslušníci (manžel, manželka, děti do 26 let) a hosté pozvaní 

organizátorem 
 

Startovné: 80 Kč – v ceně oběd  
 

Trasa:  Panské pole – Anenský Vrch – Komáří vrch – Pěticestí – U Matky boží (křižovatka pod Homolí) – 

Velká Deštná – Šerlich – Polomské sedlo - Šerlišský Mlýn  

délka trasy: cca 28 km - po zpevněných lesních silničkách a štěrkových cestách; značení trasy je 

provedeno trvalými nebo dočasnými značkami podle metodiky KČT; podrobný výklad trasy bude 

proveden před startem 
 

Kategorie:  muži do 35, 36 – 50, 51+         

ženy do 35, 36 – 50, 51+  

chlapci do 15 

dívky do 15 

rodiče s dětmi bez rozdílu věku a pohlaví, dítě na tyči, v sedačce nebo přívěsném vozíku 

lesnické týmy hodnoceni budou tři nejrychlejší závodníci z týmů orlickohorských lesnických 

majetků (obecní lesy, soukromé lesy, státní lesy, CHKO) 
 

Různé: -     každý se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel doporučuje ochrannou přilbu   

- občerstvení zajištěno (čaj při dojezdu, oběd) 

- v případě potřeby bude zajištěn převoz řidičů z cíle zpět na start pro dovoz aut 

- ubytování lze objednat na chatě Kačenka 
kontakt: tendr@skidestne.cz, mob. tel. 777 190 335 

 
Kontakt:  Ing. Martin Šťásek, telefon: 725 257 681, e-mail: martin.stasek@lesycr.cz 

 

 
Těšíme se na Vás při společném setkání! 
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