
Pojeďte s námi: krásná příroda, pohodová atmosféra, litry endorfinů v těle! Nezávodní jízda místy, 
kam byste si sami netroufli. Odpadá problém s dopravou, můžete si vyzkoušet i netradiční formy in-
line bruslení!

Orlice-Up! je určena pro zájemce všech výkonnostních kategorií.  Trasa vede po kvalitní  silnici,  s 
omezením  provozu. Umožňuje nádherné výhledy a příjemnou jízdu, v závěru možná také propocené 
oblečení ze stoupání do téměř tisícimetrové výšky.

Datum konání: 25. září 2010
Zahájení: Šerlich - parkoviště 10,00 hod.

Pořadatel: Miroslav Kronika, Štefánikova 457, 50011 Hradec Králové
tel. 604164390, e-mail: sportem@sportem.info
www.SPORTeM.info

Trať: Zemská brána - Bartošovice v Orl. horách - Orlické Záhoří - Šerlich (na bruslích 29,2 km)
Profil: 25 km mírné stoupání s krátkými mírnými sjezdy, poslední 4 km souvislé stoupání, poměrně prudké
Trasu je možno absolvovat na kolečkových bruslích, kolečkových lyžích nebo jiných prostředcích 
poháněných lidskou silou. Do pořadatelského autobusu nebudou naloženy velké stroje (jízdní kola apod.)
Organizace: Trasu sleduje pořadatelský autobus, který převeze účastníky z místa zahájení (Šerlich) na start 
a poté přes jedno nebezpečné klesání na trati. Na trase bude několik povinných přestávek, které budou 
sloužit k občerstvení, sjednocení „pelotonu“ a případnému nástupu unavených jezdců do autobusu.
V omezeném množství bude možné zapůjčení speciálních holí pro nordic blading a kolečkové lyžování.

Při nedodržení pokynů pořadatele (především jízda mimo "oficiální skupinu", jízda před doprovodným 
vozidlem, odmítnutí převozu přes nebezpečná místa atd.) není příslušná osoba považována za účastníka 
Orlice-Up!

www.orlice-up.zde.cz

mailto:sportem@sportem.info
http://www.orlice-up.zde.cz/


Harmonogram:
10,00 Šerlich - zahájení, odvoz účastníků pořadatelským autobusem ke startu
11,00 Zemská brána - (0 km) start jízdy
11,15 - 11,35 Bartošovice v O.h. (4,7 km) - pauza, nástup do autobusu, převoz přes nebezpečný úsek
11,55 – 12,15 Neratov (11 km) - pauza (bez autobusu)
12,50 – 13,10 Orlické Záhoří (20 km) - pauza (autobus)
13,25 -13,35 Bedřichovka (25,5 km) - pauza (bez autobusu)
13,55-14,20 Šerlich (29,2 km)
14,30 Tombola, zakončení akce
Tempo jízdy se předpokládá turisticko-sportovní, nejde tedy o žádný závod!

Doprava pořadatelskými autobusy:
1. Šerlich (10,00 hod.) - start – Šerlich
2. Hradec Králové (8,00 hod.) - Šerlich - start - Šerlich - Hradec Králové (16,30 hod.)
Doprava z Hradce Králové je možná jen do naplnění kapacity Gfi busu!

Tombola: Z registrovaných účastníků budou vylosováni výherci věcných cen od sponzorů akce.

Registrace: Registrace je nutná předem do 21.9.20010 (včetně zaplacení) kvůli zajištění autobusové 
dopravy.
a) on line na stránkách www.orlice-up.zde.cz (zde bude i aktualizovaný seznam přihlášených)
b) telefonicky na čísle 604164390
Přihláška je platná až po zaplacení účastnického poplatku!
Po uvedeném datu je možno se informovat na možnou dodatečnou přihlášku telefonicky nebo e-mailem. 
Aktuální informace budou i na internetových stránkách akce.
Účastnický poplatek: 250 Kč
Platba převodem na účet 189412630/0300 (variabilní symbol-vaše mobilní telefonní číslo) nebo poštovní 
poukázkou na adresu pořadatele. Při platbě za více přihlášek pod jedním variabilním symbolem prosíme 
rozepsat příslušná jména.
Občerstvení na trati: Sušenky, banány, iontový nápoj
Upozornění: Trasa nebude uzavřena pro běžný provoz, ten bude pouze usměrňován pořadateli a případně 
Policií ČR. Bruslaři jsou povinni dbát jejich pokynů a mít na hlavě ochrannou přilbu. Akce se koná na území 
CHKO Orlické hory, dbejte proto na ohleduplné chování vůči životnímu prostředí.
Každý se akce zúčastňuje na vlastní nebezpečí (včetně přepravy autobusem).
Na akci bude přítomen zdravotní dozor.

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ PŘÍLBY A CHRÁNIČE!
DOPORUČUJEME VÝRAZNÉ NEBO DOKONCE REFLEXNÍ OBLEČENÍ!

www.orlice-up.zde.cz
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