
PO HŘEBENU BRD 

 

Memoriál Dr. Novotného a Zdeňka Koska 

(třináctý ročník) 

 
Datum: 11.12.2021 

Hvězdicový pochod, start libovolný 

Doporučené  (klasické) trasy:   35,18, 15 km 

Doporučené starty (samostatné): Všenory žst. (35 km),  Osov žst. (18 km), Hořovice (18, 15 km) 

Cíl: Jince, hotel Kratochvíl,13:00 - 16:30 (resp. do odjezdu vlaku) 

 

Doporučené trasy: 

35 km: po žluté na Červenou Hlínu, po červené do Jinců,  

  možno 

             - zhruba 2 km za Všenory, kde žlutá odbočuje vlevo do lesa, 

               pokračovat po silničce a dojít na červenou značku 

               táhlejším stoupáním (neznačeno) 

            - dva km za Stožcem, v místě kde se silnice stáčí vlevo 

              a červená značka klesá rovně dolů k Jelením paloukům, 

              pokračovat po silničce asi 1 km, kde se opět zprava napojí 

              červená 

18 km: po žluté na Jelení palouky, po červené do Jinců. 

            - možno pokračovat z Jeleních palouků po zelené přes 

              Hostomice (restaurace) a Běštín do Jinců 

 

Trasy jdoucí přes Komorsko: 

           - na rozcestí Komorsko možno pokračovat vpravo po červené 

             Na rozcestí Křižatka, zde vlevo po zelené do Jinců 

 

18 km - Hořovice žel. st. modrá TZ - Hořovice nám. zelená TZ - U Krejcárku modrá TZ - Podluhy 

žlutá TZ - Hrachoviště, Krejčovka zelená TZ - Sýkorky žlutá TZ - Ohrazenice, Jince - modrá 

TZ Jince, nádraží 

15 km - Hořovice žel. st. modrá TZ - Hořovice nám. zelená TZ - U Krejcárku modrá TZ - Podluhy - 

modrá TZ Felbabka, Křešín, Jince, nádraží 

 

Startovné: 30 Kč (členové KČT 20 Kč) 

Upomínka: diplom, razítko pochodu 

Každý účastník akce je pojištěn 

Kontakt: 

KČT Říčany-Radošovice, Přemysl Douša   

tel.:  606 44 22 69 

mail: kct.ricany@seznam.cz 

 

Prosím!!!! Dodržujte platná hygienická opatření. Ti, kteří se budou chtít v restauraci 

občerstvit, musí být očkováni nebo do 6 měsíců od prodělané nemoci. Pokud nebudou 

splněny tyto podmínky, obdržíte upomínkové předměty a budete muset opustit restauraci. 

Budou-li další změny v hygienických pravidlech, bude informace vyvěšena na našich 

stránkách. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme. 


