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Setkání skialpinistů 2015 na Šerlichu v Orlických horách 
 
Komise tradičního skialpinismu ČHS zve na tradiční skialpinistické setkání, kterse bude konat 
 v Masarykově chatě na Šerlichu (1019 m) v Orlických horách ve dnech 11. až 13. prosince 2015. 
 

Organizační pokyny 
 

Dostupnost 
K chatě je možné vyjet po silnici číslo 311 z Deštného v Orlických horách. V případě souvislé sněhové 
pokrývky jsou vhodné sněhové řetězy. http://mapy.cz/s/mm8Q 
 

Program 
Pátek 11. 12. – příjezd nebo příchod, prezentace, ubytování. Pokud se dostavíte po 20 hodině, 
pošlete email nebo SMS 
Sobota 12. 12. – snídaně, běžky nebo pěšky podle aktuálních sněhových podmínek. Po návratu 
program: 
- současné vývojové trendy tradičního skialpinismu 
- novinky v oblasti aktivní lavinové prevence 
- rozbor nejrozsáhlejší akce tradičního skialpinismu v jeho historii – s lyžemi po Hedvábné stezce 
v podání Beton Ski Teamu 
- Kejda Ski Team alias Švihálekski - bratři Švihálkové a jejich extrémní sjezdy 
- plán akcí na příští rok v Evropě a mimo Evropu 
- realizace skialp a freeride kempu pro mládež v zimě 2016 
- metodické a školící dny pro strmé sjezdy 
- večerní promítání – Beton Ski Team One World Two Skis, a další. Vaše příspěvky do 20 minut jsou 
vítány, název promítání zašlete do 4. 12. 2015 společně s přihláškou na jan.pala@horosvaz.cz 
Neděle 13. 12. – po snídani vyklizení pokojů, výlet po okolních horách a individuálně odjezd 
Na chatě je diaprojektor a plátno. 
 

Stravování 
V ceně je snídaně, večeři si každý volí individuálně z jídelního lístku.  Během dne je každý 
samozásobitelný. 
 

Ubytování 
Masarykova chata na Šerlichu (1019 m) ve vícelůžkových pokojích. Pro zájemce jsou možné i 
dvoulůžkové pokoje. Cena je 360 Kč za osobu a noc včetně snídaně. www.ubytovani-serlich.cz 
 

Přihlášky 
Přihlásit se je možné na email jan.pala@horosvaz.cz vyplněním souboru  
2015-setkani-skialpinistu-orlicke-hory-PRIHLASKA.docx. 
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Přihláškou je následně 720 Kč na osobu (nebo 360 Kč pro ty, co přijedou až v sobotu) zaslaných do 
30. 11. 2015 na účet ČHS: 1727209504/0600, GE Money Bank. Variabilní symbol je 6083, do  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
specifického symbolu uveďte své datum narození ve formátu DDMMRRRR a do zprávy pro příjemce 
své jméno a horolezecký oddíl. 
 
Masarykova chata u Deštného v Orlických horách stojí na hřebenu Šerlichu v nadmořské výšce 1019 
m s výhledem do Čech i Polska. Chata je ve velmi výhodné poloze pro pěší i lyžařskou turistiku. 
Prochází kolem ní červeně značená hřebenová Jiráskova stezka vedoucí z Broumova do Litomyšle. V 
zimě je to udržovaná magistrála pro běžkaře. V blízkosti chaty je k dispozici 350 m dlouhý lyžařský 
vlek na svahu pro nenáročné lyžaře. Nedaleká přírodní rezervace prales Bukačka je pro bohatství 
rostlinných druhů nazývána botanickou zahradou Orlických hor. Jejich nejvyšší vrchol Velká Deštná je 
od chaty vzdálen 3 km. Modrá turistická značka vede přes Šerlišský Mlýn do Deštného. V tomto 
turistickém středisku vzdáleném 4 km lze nakoupit, občerstvit se, vyhledat lékařskou službu. Jsou tu 
svahy s lyžařskými vleky, tenisové kurty, krytý bazén, možnost jízdy na koni. Další sportovní vyžití je 
možné na polské straně hranice v lyžařském areálu s 18 vleky, vzdáleném jen 200 m od chaty. 
Hraniční přechod funguje po celý rok od 8 do 20 hodin. 


