
Ubytování a stravování 
 

Pořadatelé zajišťují ubytování a stravování (pátek – neděle) v areálu VOŠ a SŠ 

technické v České Třebové.  

Přihlášky přes ORIS. Zároveň prosíme všechny, kteří si zamluví ubytování a 

následně zjistí, že ho mají zbytečně moc, ať svá přebytečná místa včas odhlásí, 

aby je mohli využít ostatní. Odhlášky ubytování na internátu po termínu 

nebudou možné. 

Dotazy pište na mail: kamil.koblizek@seznam.cz či tel. 604 288 976 (Kamil 

Koblížek). 

 

Jaké jsou tedy konkrétní možnosti? 

 

 

1. Internát 
 

- dvoulůžkové a třílůžkové pokoje (cena 150,- Kč/os/noc), bez sociálního 

zařízení, povlečení v ceně, celková kapacita 208 lůžek 

- na každém patře je společenská místnost s televizí, kuchyňka, WC a sprchy 

- na všech pokojích je možnost připojení na internet, jehož využití je zdarma 

 

- nyní je zarezervováno 68 míst pro juniorskou reprezentaci OB a 20 míst pro 

reprezentaci v radiovém orientačním běhu (může se změnit) 

- nutno objednat a zaplatit společně s přihláškou (do 7. 5.) 

- po skončení termínu přihlášek zveřejníme případná volná místa  

- bližší informace o rozdělení na jednotlivé pokoje budou zveřejněny po 

ukončení příjmu přihlášek. 

- lokalizace: Skalka 1692, Česká Třebová,  

GPS: 49°54'26.120"N, 16°26'45.778"E 
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2. Tělocvična 

 

- kapacita 100 míst (cena 70,- Kč/os/noc) 

- nutno mít vlastní spacák a karimatku 

- toalety, sprchy 

- nutno objednat a zaplatit společně s přihláškou (do 7. 5.) 

- po skončení termínu přihlášek zveřejníme případná volná místa  

- lokalizace: Habrmanova 2096, Česká Třebová 

  GPS: 49°54'13.768"N, 16°26'26.157"E 

   

Stravování  

 

- lze si objednat večeři (pátek, sobota) a snídani (sobota, neděle) 

- cena 50,- Kč/snídaně; 70,- Kč/večeře 

- nutno objednat a zaplatit společně s přihláškou (do 7. 5.) 

- snídaně formou bufetu, večeře nabídka ze tří jídel (kuře s rýží, špagety, 

těstovinový salát) 

- lokalizace: Skalka 1692, Česká Třebová 

  GPS: 49°54'26.120"N, 16°26'45.778"E 

 

Město Česká Třebová dále nabízí širokou škálu stravovacích možností, 

restaurací a barů. Více informací zde: http://www.ceska-

trebova.cz/restaurace/os-1475/p1=3197 

 

Tipy na ubytování v okolí 

Více zde: http://www.hotel.cz/ceska-

trebova/?gclid=CIzeiqWF1r0CFUTHtAodzFcAfA 
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