
  Krušnohorské  
šlápoty 

aneb  

„Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami“ 

IV. ročník dálkového pochodu  

sobota 24. zá�í 2011 
délka jednotlivých tras: 13 km, 19 km a 25 km 

Začátek: Chomutov, býv. 9. ZŠ v Havlí čkově ulici čp. 3675 (bus MHD linky 

1,2,6 – zastávka „Kostnická škola“, linka 3 – zastávka „Pošta 3“) – start od 8.00 do 9.45 ,  
cíl bude v Jirkov ě u vlakové stanice na Chomutovské ulici 

(vlak v místě, MHD 350 m v Nových Ervěnicích) 

Letošní ročník nás provede Krušnohořím na východ od Chomutova 
– uvidíte Lesnou, vysílač Jedlák, případně i Jezeří a projdete se 
podél rezervace Jezerka. Dále Vysokou Pec a zámek Červený 
Hrádek, kde bude pro účastníky pochodu ještě zdarma prohlídka 
mechanického betlému.. 
Potřebná je mapa KČT č. 5 – Krušné hory – Chomutovsko a Mostecko 

Věk účastníků není omezen, nutný je dobrý zdravotní stav. Pochod každý 
absolvuje na vlastní nebezpečí. Psi jsou vítáni, mohou na přání získat i diplom. 
Všechny startovní listy budou slosovány, dále bude odměněn nejmladší, 

nejstarší a nejvzdálenější účastník pochodu. 
Do hor Vás vyvezeme kyvadlovým autobusem, zpět od cíle se musíte dopravit sami veřejnou dopravou... 
Odjezdy autobusu jsou plánovány na 8:30 a 9:45 
 

Startovné: 30.- Kč, děti do 7 let 15.- Kč, skauti 25.- Kč, 
pes (s nárokem na diplom) 5.- Kč. 

Občerstvení na trase: doporučujeme vzít jídlo a pití s sebou. Na kontrolách bude 
možnost zakoupení kávy, limonády, cukrovinek a chleba se sádlem (i cibulí). 
V cíli bude čaj a bramboračka. 

Pořádá: Junák – svaz skaut ů a skautek, st ředisko 
„Český lev“ Chomutov 

Informace a přihlášky:  

• na internetu: http://pochod.junak-chomutov.cz 

• e-mail: pochod@junak-chomutov.cz 

• telefon: 777 900 813 

Přihlásit se lze i přímo na startu pochodu 
Pochod je součástí projektu „Skauti občanům Chomutova“ 

 

Akci podporují: 

Statutární město 
Chomutov 

Tiskárna Akord 
Chomutov s.r.o. 

Lékárna u 
Okřídleného 

býka Chomutov  
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