KČT Loko Teplice,KČT Šluknov,TOM Mikulášovice,Tonerman
Olafplaz - dalkovepochody.cz , ve spolupráci s „Autobusy KV“,
Městem Mikulášovice, Městem Krásná Lípa,Lesy ČR a NPČŠ

připravili a tím zvou
všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly,
příznivce zimní turistiky a VHT a další odvážlivce,
kteří chtějí prožít perfekt víkend v pohádkové zimní krajině v přítomnosti dobré party….,

na

59. ročník turistické akce

ve dnech :

1.2. - 3. 2. 2019

Trasy pro pěší :
pátek 1.února :
denní: !!!individuální trasa ve skalách v Saském Švýcarsku…. !!!
Mikulášovice, střední (linkovým busem v 7:23 hodin do D.Poustevny,přestup na vlak!!
Doporučený start: Gossdorf-Kohlmuhle,vlakové nádraží 8:40 hodin
G.Kohlmuhle – Hohe Liebe – Lichtenhainer Waserfall – Kuhstall (Kravín) - Mikulášovice
noční: „noční výsadek “ – 11 km/300 m převýšení
Vilémov – kaple – Tanečnice – Mikulášovice,škola
start:Mikulášovice,tělocvična 18:00 – 20:00
cíl: Mikulášovice,tělocvična do 24 hodin
odjezd busem do Vilémova v 18:32,19:32 a 20:32 z Mikulášovice,střed
noční a sobotní denní : „Ledopádová stovka“ - 109 km/3500 m převýšení
--prezentace: 21:00 – 21:45 Mikulášovice,tělocvična – hromadný start ve 22:00-Mikulášovice – Salmov – Hrazený – Šluknov – Bieleboh – Království – Vlčí hora
– Krásná Lípa - Spravedlnost – Rynartice – Jetřichovice – Doubice – Kyjovský hrádek –
Turistický most – okruh ledopádů – Brtníky – Plešný – Mikulášovice…
cíl: sobota 2.2. odpoledne a večer na Ledobálu v restauraci „Kulturní Dům“
v Mikulášovicích, do neděle 3.2. (k ránu přesun do tělocvičny)
sobota 2.února:
BRTNICKÉ LEDOPÁDY - 16, 23, 41 a 52 km
!!!! start všech pochodů – Krásná Lípa,“kino-kulturní dům“ 6:00 - 11:00!!!!
(parkování vozidel na náměstí v Krásné Lípě,návrat z cíle busem do K.Lípy)
1/ „TRASA I – LEDOPÁDY S JESKYNÍ VÍL“ - 16 km / 600 m převýšení
K.Lípa – Kyjovské údolí – jeskyně Víl – Turistický most – okruh „Ledopádama“ …
2/ „TRASA II – PAŠERÁCKOU CESTOU“ - 23 km / 850 m převýšení
K.Lípa – Spravedlnost – Doubice – Kyjovský hrádek – okruh ledopádů - Brtníky
3/ „TRASA III – „PŘES JETŘIŠKY NA LEDOPÁDY“ - 41 km / 1300 m převýšení
K.Lípa – Spravedlnost – Rynartice – Kyjovský hrádek – okruh ledopádů - Brtníky
Cíl pro trasy 16 a 23 a 41 km – Brtníky,bývalá restaurace na návsi
Odjezdy BUSU Mikulášovice: 13:01,15:01,17:01,19:01 a smluvní bus cca ve 20:30
Odjezdy BUSU Rumburk : 14:53,16:53 a 18:53
K.Lípa : 15:03 a 17:03
4/ - „Ledopádová 52 JETŘICHOVICKEM“ - 52 km / 1900 m převýšení
K.Lípa – Spravedlnost – Rynartice – Jetřichovice – Doubice – Kyjovský hrádek –
Turistický most – okruh ledopádů – Brtníky – Plešný – Mikulášovice…
Cíl tras 52 a 109 km: Mikulášovice,restaurace „Kulturní Dům“(12:00 až neděle….)
neděle 3. února :
„na rozhledny v Německu “ - 15 km / 500 m převýšení
start: Mikulášovice,tělocvična 8:00 – 10:00
Mikulášovice – Zlodějská cesta – Wachberg – Wiefberg - Mikulášovice
cíl: Mikulášovice,tělocvična do 14:00 hodin

Různé :

 Trasy vedou národními parky „České a Saské Švýcarsko“,CHKO „Labské
Pískovce“ a CHKO „Lužické hory“, proto je nutné dodržovat pouze určené
trasy z hlediska ochrany přírody a zachovávat pořádek.
 V NP je nutné mít pejsky na vodítku !!!
 I když jsou i „krátké výlety“ – připravte se na náročnost – buď brodění
sněhem, klouzání po ledu nebo bahno, voda….. ať žije zima !!!! 
 pokud bude sníh a led – NUTNÉ NESMEKY !!!

 Některé trasy vedou i po území SRN - nutný průkaz totožnosti.
 Páteční denní a noční trasa – cena jízdného (bus,vlak MPS)není ve startovném

 Sobota - smluvní nebo linkový autobus z/doMikulášovic (na start a z cíle)
 Tělocvična se nachází ve středních Mikulášovicích – nejbližší aut.zastávka je
Mikulášovice,střední-škola,vlak jede jen do Mikulášovic,dolní!!

 Štáb pochodu bude v tělocvičně u školy
 pro zájemce o geocaching – na trase je možné odlovit pár keší…

 účast na pochodech je na vlastní nebezpečí - doporučujeme pojištění pro cesty a pobyt 

 akce je zařazena do pochodů IVV a „významná akce oblasti Ústecký kraj“

Ubytování a Stravování :
A: Mikulášovice – tělocvična ZŠ – ubytování na zemi ve vlastním spacáku
od čtvrtka 31.1 do neděle 3.2…...55,- Kč os/noc
B: hotely a penziony v okolí (U Vladařů,hotel RON…)
C: zimní stanování ve vlastním stanu u tělocvičny………25,-Kč os/noc

Ledobál :
V sobotu večer proběhne tradiční Ledobál na tanečním sále restaurace „Kulturní
Dům“ – začátek cca ve 20:30 hodin do ??? . Hudba všech žánrů.
Během ledobálu bude vyhlášení vítězů soutěže CSUT za rok 2018 – cca ve 22:00

Účastnický poplatek na akci :
trasa
pátek-noční výsadek
pátek – 109 km
sobota – 52 km
sobota – 41 km
sobota – 23 a 16 km
neděle – 15 km

přihláška a
Bez přihlášení,
platba do 28.1 platba na místě
30,- Kč
550,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
30,- Kč

poznámky

50,- Kč
750,- Kč
350,- Kč
250,- Kč
150,- Kč
50,- Kč

pouze sobotní trasa pro příchozí bez ubytování v Mikulášovicích :
trasa 52 km …….… 350,- Kč na místě
trasa 41 km ………. 250,- Kč na místě
trasa 23,16 km …… 60,- Kč na místě (občerstvení pouze na tur.mostě)

Účastnický poplatek zahrnuje:
Startovné na jednotlivé dny, upomínkové předměty, placka pochodu, pamětní listy, drobné
občerstvení na všech trasách v mnoha restauracích a na tradičním „turistickém mostě“,
razítka, vstupenku na Ledobál a další překvápka, která pro Vás připravujeme…
Účastnický poplatek se nevrací,v případě zrušení účasti je možný přepis na jiného účastníka ,
po informaci na e-mailu a jen do 30.ledna!! pak přepis nebude možný.
!!! Pokuď účastník zaplatí předběžnou přihlášku až na místě,bude platit jako bez
přihlášky…(kromě občanů z ciziny/zahraničí…) !!!
vlakové spojení na sobotní trasy do Krásné Lípy :
Šluknov :
Rumburk :
Krásná Lípa
Praha
Chomutov
Ústí nad Labem
Děčín,hl.nádraží
Liberec
Mladá Boleslav
Česká Lípa
Rybniště
Krásná Lípa,město
Krásná Lípa

6:59
7:14
7:20
4:39
5:58
6:24
I
I
I
7:36
7:39

8:20
9:14
9:20

6:28
I
7:40
8:23
I
8:29

6:51
I
8:16
8:35
I
I
I
9:36
9:39

6:35
7:40
8:23
I
8:29

8:37
9:40
10:23
I
10:29

Pro ubytované v Mikulášovicích bude zajištěn smluvní autobus na start tras
v Krásné Lípě. V autobusu se bude vybírat poplatek za jízdné !....
Odjezd smluvního autobusu z Mikulášovic je v 6:00 a 7:00 hodin
Nebo linkový autobus - z Mikulášovic,střed v 8:42
Přihlášky a platby :

https://stopcy.com/events
Přihlášky zašlete i s dokladem o zaplacení do 28. ledna 2019……….
!!Na sobotní trasu z Krásné Lípy - bez ubytování v Mikulášovicích - není třeba přihlášky!!
Bankovní převod: FIO banka : 2000914821/2010 variabilní symbol – vaše startovní číslo
Složenkou : Egon Wiesner, Husova 58, Český Dub 463 43
Zahraniční účastníci: platba je možná až na místě v tělocvičně ZŠ v Mikulášovicích
Informace:
Egon Wiesner
Olaf Čihák
e-mail
web:

Husova 58, Český Dub 463 43
mobil +420 775 873 130 nebo +420 728 254 009
mobil +420 724 276 313
egon.w@seznam.cz
http://www.dalkovepochody.cz/brtnicke_ledopady.htm

