Petr Majner
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Michal Bures [michal@michalbures.eu]
16. února 2017 10:34
Jan Muzik; Marek Mravinac; petr@majner.cz
Re:

A ještě doplňuju stavovou informaci - zatím jsou podle mne v pohodě sjízdné obě varianty:
Východ
- http://kbstopa.cz/
- http://www.skimapa.cz/oblast/krusne-hory-vychod
Západ:
- http://krusnehoryaktivne.cz/?cat=7
- http://www.skimapa.cz/oblast/krusne-hory-zapad
Dne 16. února 2017 10:21 Michal Bures <michal@michalbures.eu> napsal(a):
Zdar, už jsem zapomněl jak se používá svolávadlo tak píšu takto :-) Tak případně přidejte na distribuční list,
na koho jsem zapomněl.
Východní trasa může vypadat takto:
https://mapy.cz/s/1pjpr
Udržovaná stopa obvykle začíná na prvním průjezdním bodu 2km od naší chalupy. První obžerstvení je na
německé straně po cca 9 km :-) Pak se dá dojet 16km na Dlouhou louku na oběd (bývá dost plno) okolo
Flájské přehrady, následuje další záchytný bod po 7km v Novém městě. Tam se dají najít ubytka. Následně
se dá jet přes Cínovec (hospoda) na Komáří vížku (hospoda) přes Adolfov (špatné hospody) do Telnice,
odtud jezdí po 2 hod bus do Ústí.
Cesta busem k nám na chalupu trvá přes 2 hodiny s velmi poučnou zastávkou v Litvínově (chemička a
restaurace Jáva).
Otázkou je, jak sníh, krom začátku a konce je trasa 700-900mnm, ale teď to má hodně tát. Výhodou je, že
celou tu trasu dobře znám.
Západní trasa by mohla vypadat třeba takto:
https://mapy.cz/s/1pjKm
Na Kovářské nebo ve Vejprtech se ubytování sehnat dá, jezdí tam vlak z Chomutova. Německou stranu
okolo Fichtelbergu neznám vůbec, ale nerad bych se na běžkách šplhal na Klínovec. Z Božáku na Horní
Blatnou je to super, je více variant, udržované okruhy. V Blatné se dá v pohodě ubytovat i najíst, i když
jednu opravdu luxusní hospodu před 2 lety zavřeli. Cesta přes Jelení je úžasná. Na Nejdek už si to moc
nevybavuju. Trasa je průměrně o 100-150 metrů výše než ta východní, což může být v březnu rozhodující.
Občerstvení po cestě je. Je to ale náročnější dopravně, je to dál.
Klidně to můžeme někdy projednat u lahodného moku.
Bu

Dne 16. února 2017 9:27 Mu@Svolavadlo <muzik@kbx.cz> napsal(a):
Ja jsem pred casem nasel tuhle inspiraci http://www.michalus.net/zpravy/pirko/2012-krusne-hory-zimniprechod.pdf Hospodu podporuju :).Mu
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