
                                                             

     Krušnohorské  
     šlápoty 

                                                                   aneb  

„Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami“ 

VII. ročník dálkového pochodu  

sobota 20. září 2014 
délka jednotlivých tras: 13 km, 17 km a 22 km 

začátek: Chomutov, ZŠ „Duhová Cesta“ v Havlíčkově ulici čp. 3675 – start od 8.00 do 9.45 cíl 
bude opět u základní školy. Odjezdy autobusu v 8:45 a 9:45. 

(spojení na start/cíl: bus MHD linky 1,2, – zastávka „Husova“, linka 3,6 – zastávka „Pošta 3“) 

Letošní ročník Vás provede Krušnohořím severně 
od Chomutova – navštívíte například vodní díla 
Křimova a Kamenička, Bezručovo údolí vyhlášené 
pro své přírodní a krajinné hodnoty za přírodní park 
a památku, poutní kostel v obci Květnov, 400 let 
starou památnou lípu u Šerchova nebo pozůstatky 
prvorepublikového vojenského opevnění včetně 
muzea Na Kočičáku, ale hlavně strávíme sobotu v 
přírodě Krušných hor. Před cílem bude připraveno 
ohniště, kde si budou moci účastníci opéct buřty. 

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 a na výherce 
čeká odměna. Dále bude odměněn nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější 
účastník pochodu. Do hor Vás vyvezeme kyvadlovým autobusem, zpět 
od cíle se musíte dopravit sami ... 

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 (2-5 

stanovišť podle délky trasy) bude možnost zakoupení kávy, limonády, 

cukrovinek a chleba se sádlem (i cibulí). V cíli bude čaj a bramboračka. 

Pořádá: Junák – svaz skautů a skautek, středisko 
„Český lev“ Chomutov 

Bližší informace, popis jednotlivých tras a přihlášky:  
 na internetu: http://pochod.junak-chomutov.cz 

 e-mail: pochod@junak-chomutov.cz 

 telefon: 604 552 348 

Přihlásit se lze telefonicky, e-mailem a také přímo na startu pochodu. 
 

Akci podpořili: 
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