
CO NÁS ČEKÁ NA TRATI 
V 8. ročníku Krušnotonu se nám podařilo zachovat osvědčené tratě z předchozích let. Vše opět 
označíme a zajistíme. Chceme, abyste snadno a spolehlivě našli správnou cestu, která pro vás 
bude v celé své délce prosta nebezpečí. Počasí jsme objednali jako vždy krásné a jako vždy je 
krásné očekáváme. 
  
Určitě se vám bude hodit pár informací o charakteru trasy, abyste si mohli co nejlépe rozvrhnout 
síly. Protože dobře rozvržené síly budou na Krušnotonu důležitější než ostrý start, rychlá skupina 
a pořadí v prvním kopci. Myslete na to, že prvních sto kilometrů (na dlouhé trati) je jenom 
zahřívacích a teprve pak začnou ta nejostřejší stoupání. Až závěrem druhé stovky se definitivně 
odpoutáte od krušnohorského masivu a zamíříte ke krátkým středohorským stojkám. Věřte ale, 
že pocit z Krušných hor za zády vám vyplaví spoustu povolených stimulantů do žil. 
  
Po startu v centru Teplic se po kilometru zvedne první kopec kolem hory Doubravky. 1,5 
km stoupání natáhne peloton a vezme první trošku sil. Po odbočce doleva v Suché na 6,5 
km dejte pozor ve sjezdu do Modlan na záplaty a dole v obci na dvojitou zatáčku před křižovatkou 
na Chabařovice, kde se letos jede rovně. 
  
Další úsek je až do Soběchleb rovinatý a mírně stoupat se začíná po odbočení z hlavní silnice 
I/13 vlevo na Krupku – místní část Unčín. Ač bude cca 2 km úsek po silnici I/13 řádně označen a 
bude pod dozorem policie ČR, dbejte prosím na tomto frekventovaném úseku zvýšené opatrnosti 
a pokynů pořadatelů. 

V Krupce se krátká a střední trasa napojí odbočením vlevo na hlavní silnici, aby 
pokračovala průjezdem města Krupka dále, po již tradiční trase. 
  
(Následuje popis úseku jen dlouhé trati, kurzívou) 
  
Dlouhá trasa naopak v Krupce odbočí doprava a mírným sjezdem sklesá po 1 km k málo 
přehledné křižovatce „U kapličky,“ kde je mj. i francouzský pomník připomínající bitvu u Chlumce. 
Odbočením vlevo pokračujeme klesáním do obce Strádov, kde se ostrým esíčkem projede kolem 
další kaple, pomníku a oblíbené restaurace „U Dostrašilů.“ Po krátkém rovinatém úseku se 
dostaneme do obce Chlumec, kde nás pravděpodobně čeká u hasičské zbrojnice přejezd 
šikmého překopu komunikace s krátkými, ostrými nájezdy a výjezdy. Ve větší rychlosti to může 
být poměrně nebezpečné, a tak prosím dbejte v tomto místě zvýšené opatrnosti. 

V Chlumci nás dále čekají 2 nájezdy na hlavní komunikace. Nejprve v centru města u autobusové 
točny odbočíme vpravo a držíce se pravé komunikace přijedeme po 200 m na křižovatku 
s frekventovanou silnicí č. I/13 u čerpací stanice ONO. Zde odbočíme za asistence dobrovolných 
hasičů a policie ČR vlevo do prvního vážnějšího stoupání na Fibich. 

Nejprve v mírnější části do Varvažova mineme jubilejní pomník Napoleonských válek (29. – 30. 8. 
1813) s dominantou měděného lva, abychom na horizontu ve Varvažově u Pruského pomníku 
následovali hlavní silnici vpravo směrem na Děčín. Po mírném sjezdu, v němž vznikla v prvním 
ročníku známá fotografie s brodem, se silnice zase zvedá a sklon stoupání pozvolna roste s 
přibývajícími metry. Daleká viditelnost a snad i dálnice po pravé straně svádějí k vyjetí kopce 
větší rychlostí. Jde to, ale v dalším průběhu závodu se za takový kousek obvykle zaplatí vysoká 
daň. 
  
Po přejetí kruhového objezdu u dálnice už je sklon mírný a hlavní silnice se opustí u Knínic na 



vrcholu Fibichu odbočkou vpravo směrem na Ústí nad Labem. Pokračuje se stále po široké silnici 
s kvalitním povrchem klesáním přes Strážky až k nenápadné odbočce vlevo na Neznabohy. Zde 
opravdu pozor. Po vyjetí ze Strážek už mějte oči na stopkách, abyste před odbočkou stihli včas 
dobrzdit. Dá se tu jet opravdu rychle. Následující dvoukilometrové devítiprocentní stoupání je 
prvním skutečným pozdravem Krušnotonu. V následném sjezdu buďte opatrní na úzké a klikaté 
komunikaci přes obec Arnultovice. Potom jen mírně do kopce přes Luční Chvojno a po novém 
povrchu na Mnichov - ten náš ve Středohoří, ne ten Bavorský J. 
  
V Mnichově je třeba ve sjezdu odbočit vlevo na vedlejší silnici a křižovatka opět není 
z nejpřehlednějších. Dejte pozor. Navíc ihned po odbočení čeká ostřejší levotočivá zatáčka, tak 
opatrně. Po vrstevnici ujedete sotva 500 m a silnice začíná klesat do sjezdu přes Čermnou do 
Libouchce, či spíše Modré. Tento úsek zatím jako jeden z mála doznal jen minimálních oprav, a 
tak prosím jeďte jej opatrně – hlavou a s očima na stopkách. Nechte si raději odlep a snažte se 
držet před obcí Čermná pokud možno uprostřed komunikace. Vpravo jsou hluboké výmoly. Na 
výjezdu z obce Čermná je po krátkém stoupání a projetí esíčka utržený pravý okraj komunikace. 
Vše je označeno dopravními značkami a místa na průjezd zůstává stále dost. Ale i tak – opatrně. 
Ihned po minutí tohoto místa nastává další rozbitý úsek, kde je výhodné držet se spíše v pravé 
části komunikace či uprostřed. Nechte si odstup, ať tu díky výmolům zbytečně neprocvaknete. 
Sklon klesání se stále zvětšuje a rychlost rychle narůstá. V závěru sjezdu přibydou zatáčky – 
levá, pravá, podjezd viaduktu, levá a doprava nájezd na hlavní silnici. A tak je třeba opět trocha 
sjezdařské techniky. Prosím neriskujte. Podjezd pod železničním mostem je v nepřehledné 
pravotočivé zatáčce, zcela nevhodné pro závodění. Zkuste ji jen tak v klidu projet. Po chvíli už se 
vjíždí na hlavní silnici odbočením vpravo. Těsně před odbočkou bývá po deštích obrovská louže 
a za sucha dosti písku a štěrku. Může to zde klouzat. 
  
Po nájezdu na hlavní silnici I/13 následuje rychlý 3km úsek převážně z mírného kopce. V Jílovém 
se po minutí čerpací stanice a překonání malého brdku sjíždí mírnou pravotočivou zatáčkou, 
avšak náhle je třeba odbočit 2x ostře vlevo. Nejprve přes krátký mostek a hned za ním opustíme 
hlavní silnici odbočením znovu vlevo do stoupání na Sněžník. Poctivý 4km více než 
osmiprocentní kopec na pomezí Tiských stěn je jistě plnohodnotnou náhražkou Maxiček 
z prvního ročníku. Na vrcholu je první bufet a krásná stolová hora Sněžník vpravo. Po 800 m na 
křižovatce u Hotelu Hřebenová bouda odbočíme doleva (pozor, najíždí se na hlavní) a po dlouhé 
nakloněné rovině stoupáme k serpentině s turistickou chatou a vstupem do Tiských skal. Pozor 
v následném sjezdu do Tisé a skrze Tisou. Výtluky jsou zde čerstvě zality tekutým asfaltem  
  
Po vjezdu do Tisé následuje příjezd na velkou křižovatku v centru obce. Přijíždíme po vedlejší, i 
zde dejte prosím velký pozor, odbočujeme na hlavní a navíc vlevo. 
  
Sjezd do Libouchce je celkem přehledný. Velmi opatrně projíždějte ostrou pravotočivou zatáčku 
asi 800 m od napojení na hlavní silnici. Před ní je opravdu velmi prudký sklon a pozdní sevření 
brzd se může značně nevyplatit. Hlavně za mokra vás tu karbonové či exalithové ráfky díky 
velkému sklonu již nezpomalí. Brzděte proto opravdu s velkým předstihem. Těch pár sekund pak 
snadno doženete ve zbývající části sjezdu. 
  
V Libouchci opět nájezd na hlavní odbočením vpravo. I zde prosím pozor. Regulovčíci sice 
křižovatku zajistí, ale český řidič bývá nevyzpytatelný. 
  
Výjezd z Libouchce ke křižovatce u Knínic (tam, kde z druhé strany končilo stoupání Na Fibich) je 
dosti nudné táhlé 5km stoupání po hlavní silnici. Nezbývá než ho vydržet a těšit se na pořádný 
kopec. Snad vám tu foukne trochu do zad, ať to rychle uteče. Jakmile se sklon srovná, zbystřete, 
občas tu do cesty trčí větev odpadnuvší ze stárnoucí topolové aleje. Přehlédnutí může v balíku 



udělat pěknou neplechu. 
  
Na Fibichu, po odbočení doprava, nohy lehce zabolí při překonání mostu přes dálnici, aby už 
bolet nepřestaly. Přísné stoupání přes Knínice vás vyvede na hlavní silnici od Telnice na 
Nakléřov. Po odbočení doprava na hlavní se ocitáte uprostřed legendárního nakléřovského 
kopce. Sklon neustále roste, aby se v závěrečné serpentině úplně postavil. Tady se nedá nic 
ošidit. Krutopřísná stojka. V Nakléřově, po zdolání závěrečného, již mírnějšího 12% úseku, 
dosáhneme vrcholu. Kousek sklesáme a za hotelem U Napoleona odbočíme doleva z hlavní na 
vedlejší, abychom ještě kousek vystoupali na náhorní plošinu, kde dne 14. 11. 1944 havaroval 
v nepříznivém počasí německý stíhací letoun FW 190. Z této otevřené a často větrné planiny 
následuje mírné klesání lesem na křižovatku nad Krásným Lesem. Pozor! Zde, po výjezdu z 
lesa budeme v klesání prudce odbočovat vlevo, a zase na hlavní silnici. Následuje krásný 
sjezd na točnu autobusů nad Telnicí. Opatrně při zahájení sjezdu. Prvních 300 m v lese je 
silnice plná výmolů, ovšem rychle se změní na luxusní nový asfaltový koberec. Pod 
korunami stromů může hladká silnice v poměrně technickém sjezdu klouzat i za sucha. 
Myslete na to. 
  
Po dalším sjezdu dosáhneme rychle obce Telnice, kde je silnice úzká a chybí u ní chodníky, a tak 
pozor na pohyb chodců po komunikaci. Rychlost zde je znovu veliká. V půli obce následuje 
nájezd na hlavní, která do Telnice přijíždí zleva a vzápětí nerovný, nefunkční železniční přejezd. 
Prostě tady je potřeba maximální soustředěnost odshora až dolů. Až za železničním přejezdem 
to můžete opravdu pustit. 
  
1,5 km za Telnicí dosáhneme části Varvažov, jejíž dominantou je Rakouský pomník z doby 
Napoleonských válek, u kterého najíždíme na hlavní odbočením vpravo (najíždí se do úseku, 
který se jel ráno opačně). I zde pozor na to, že řidiči na hlavní mohou reagovat různě. Navíc jste 
byli v minulosti zvyklí pokračovat při nájezdu na hlavní rovně, bez ohledu na vodorovné dopravní 
značení. Letos pozor, přibyly zde výstražné zelenobílé zábrany, a tak tu budete muset přibrzdit a 
vyloudit epesní kličku. 
  
Po hlavní silnici I/13 sklesáme dalších 1,5 km. Do Chlumce neodbočíme hned za hotelem 
Bonaparte a pomníkem se lvem, ale opět až na velké křižovatce u čerpací stanice ONO. 
V Chlumci pak hned doleva a dále přes Strádov, zkrátka v protisměru ranní trasy. 

  
Po projetí křižovatky u Kapličky a mírném stoupání dorazíme opět do Krupky. 300 metrů za 
cedulí obce se na dlouhou trasu napojuje krátká a střední trať. Dlouhá a střední trať už 
odtud společně vedou až do cíle. Následuje jejich společný popis. Popis krátké trati je 
uveden až za nimi. 
  
Zhruba na 85. kilometru dlouhé a 20. km střední trati se zvedne stoupání na Komárku (krátká 
trať nestoupá, ale u točny autobusů odbočí vlevo a pokračuje dále „po vrstevnici“ na 
Dubí). Nejprve ale projedeme centrem Krupky, abychom se hned vzápětí zahřáli začínajícím 
stoupáním s nefunkčním železničním přejezdem, za kterým po 150 m dochází ke zmíněnému 
rozdělení tras. Takže již víme, že krátká vlevo a dlouhá a střední vpravo, vzhůru na Komárku. 
Pouhých 5 km, ale stoupáním, jakých u nás moc není. V průměru téměř 9 % a v maximu 16 %. 
Zejména prvních 1,5 km Horní Krupkou je opravdu krušných. Nechceme být škodolibí, známe to 
stoupání na vlastní kůži až moc dobře, takže … rozvrhněte síly a užijte si ho J.  
  
V sedle na Komárce se zleva napojí krátká trať. 
  



Sjezd ze sedla do Fojtovic již není osazen příčným prahem, nicméně trochu rozbitý povrch a sem 
tam nějaká lama, co si odskočí z výběhu chovatele, zaslouží trocha pozornosti. Dole v obci na 
křižovatce, přes kterou mírně odbočíme vlevo, se často usazuje štěrk. 
  
Z Fojtovic na Cínovec se Krušnoton dle svého zvyku předvede dalším nečekaným stoupáním. Při 
dojezdu na Cínovec mineme nejprve Dlouhý rybník po pravé a dominantní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie po levé straně, abychom se napojili na hlavní komunikaci, na kterou v prudkém 
stoupání odbočíme vlevo. Tady pozor na převody, ať nám tu nepřepadnete, bude-li třeba 
zastavit. Za první zatáčkou u kasina na vás čeká zasloužený bufet. Po té dřině na Komárce je 
třeba doplnit cukry a připravit se na další krušnohorská stoupání. Následný kruhový objezd na 
Cínovci opustíme 3. výjezdem ve směru na Teplice a Dubí a u hotelu Pomezí, hned za 
nadjezdem pro chodce a bikery, se tratě opět rozdělí. Krátká pokračuje odbočením vpravo 
před hotelem Pomezí po hřebenech směrem na Vitišku. Všichni na dlouhé a střední trase ale 
pokračují u hotelu Pomezí pořád po hlavní silnici rovně a sjedou rychlým sjezdem, po bývalé 
nechvalně známé E55, do města Dubí. V horní části sjezdu, zhruba 800 m za 1. serpentinou, 
se stejně jako vloni, opravuje opěrná zeď komunikace a provoz je řízen kyvadlově 1. 
jízdním pruhem. Buďte zde obezřetní a řiďte se pokyny regulovčíků. Pozor též při průjezdu 
městem Dubí. Zejména při dojezdu ke kruhovému objezdu, zde mohou vznikat krátké kolony. Tak 
zde ohleduplně prosím. Na kruhovém objezdu se dáte první odbočkou doprava a zamíříte 
do Hrobu. Žádný strach - do Hrobu s velkým H J. Po pár odpočinkových kilometrech se nad obcí 
Hrob vrhneme do stoupání na Bouřňák, resp. Nové Město. V půlce stoupání projedeme zimním 
střediskem Mikulov a s nádhernými výhledy na lyžařské terény stoupáme k jedné 
z nejfotogeničtějších částí Krušnotonu, serpentinám s železničním viaduktem za kterým se nám 
před závěrem kopce opět spojí dlouhá a střední trasa s krátkou. Tímto krásným a technickým 
stoupáním se v minulosti sjíždělo, ale doznali jsme, že by bylo škoda přijít o jeden z nejhezčích 
kopců celého Krušnohoří během necelých 7 minut směrem dolů, a tak Ti nejrychlejší z vás si jej 
obvykle užívají od spodu nahoru k trafostanici plných 18 – 20 minut. 
  
Z Nového Města Krušnoton pokračuje po horách, silnicí s hrubým asfaltem a pár výtluky 
k přehradní nádrži Fláje s obřím bufetem. Pro účastníky závodu na dlouhé a střední trati zde u 
bufetu začíná a končí zvláště měřený úsek GIRO LANNUTTI. Po bufetu trať sklesá pod korunu 
hráze a odbočením vlevo na hlavní silnici nabere převážně stoupavý charakter směrem 
k horskému středisku Klíny. Na Klínech se odbočením vlevo napojíme na hlavní silnici a 
vydáme se do sjezdu z kopce dolů do Litvínova. Tento úsek byl před pár dny 
zrekonstruován, dostal nový asfaltový povrch, až na zhruba kilometrový úsek od 
serpentiny po Horní Ves. Je možné, že tento úsek bude rekonstruován v době našeho 
závodu, a tak opatrně hlavně v prvních zatáčkách, cca 1 km po výjezdu z obce Klíny. 
V Litvínově nás čeká ostrá pravá zatáčka a krátký dojezd ke kruhovému objezdu, kde opět 
může dojít při hustém provozu k jeho dočasnému zablokování auty čekajícími na volný 
průjezd. Tak zase – obezřetně a ohleduplně prosím. A HLAVNĚ ZPRAVA – RÁDI BYCHOM 
PRO VÁS KRUŠNOTON USPOŘÁDALI I V DALŠÍCH LETECH, a toto je jedno z kritických 
míst. Závodníkům, kteří to tu „střihnou“ v protisměru hrozí DISKVALIFIKACE. Kruhový 
objezd opustíme 3. výjezdem a vydáme se na průjezd Litvínovem po ulici Podkrušnohorská, která 
nás dovede až na další místo vhodné zvláštního zřetele, DO LOUČNÉ NA DĚLENÍ TRAS. 
  
Na křižovatce v Loučné bude zvláštní značení, přesto dávejte bedlivý pozor! DLOUHÁ A 
STŘEDNÍ trasa PŘI PRVNÍM průjezdu křižovatkou v Loučné POJEDE ROVNĚ, AŽ PŘI 
DRUHÉM PRŮJEZDU ODBOČÍ DOPRAVA DOLŮ na Lom. 

KRÁTKÁ TRASA odbočí VPRAVO DOLŮ hned NAPOPRVÉ.  

 



STŘEDNÍ A DLOUHA - Po prvním průjezdu rovně tak pokračuje obcí LOUČNÁ k úpatí 
stoupání na Dlouhou Louku. 
Pokud krize nepřišla dosud, tak v tomhle kopci přijde určitě. Ale nic horšího už na zbytku trasy 
nečeká. Kdo vyšlape tenhle kopec, jakkoliv, ten už dojede až do cíle. Poslední prudký kilometr v 
Dlouhé Louce se přetrpí a odměnou je krásný úsek, převážně z kopce (jen s několika kratšími 
vlnami) s napojením na již projetý úsek a na známý bufet u hráze na Flájích. 
  
Oko osvěžené pohledem na vodní plochu obrovské přehrady, která stojí za samostatnou 
návštěvu s prohlídkou vnitřních chodeb koruny hráze, přesvědčí zbytek organismu, že stojí za to 
pokračovat. Znovu si lze užít úsek Klíny, Litvínov, Loučná a zde napodruhé, jak již bylo 
zmíněno, odbočíme doprava dolů na Lom. 
  
Dole v Lomu na křižovatce dochází k poslednímu dělení tras dlouhá a střední míří rovně nebo 
spíše mírně vpravo pod železniční viadukt, zatímco krátká zůstane na hlavní silnici I/27 a 
pravoúhle na ní odbočí doleva na dlouhou rovinu směrem na Osek.  
  
Úsek z Lomu na Braňany na dlouhé (a střední) trati je tím místem, kde se kolem 200. kilometru 
na dlouhé a 140. km na střední trati ocitají Krušné hory za zády a stále více se vzdalují. Krásný 
pocit přetavte do poslední pětiny, která se po odpočinkových 10 km opět změní v kopcovitý 
maratón, který vám dá ochutnat několik málo stoupání z mnoha opravdových perel v malebném 
Českém středohoří. 
  
Braňany, Želenice, Liběšice, a hned za nimi začne zprvu nenápadné, mírné stoupání rozbitou 
cestou na Chouč a Mirošovice (zde poslední bufet „U Nestlerů“). Na hranici okresu Litoměřice si 
vaše pozadí od hrubého zrna pod vašimi plášti či galuskami oddychne a spočine na luxusním 
zcela novém povrchu, bez jediné vady na kráse. V Mirošovicích za bufetem pak velmi opatrně 
přes hlavní silnici, za kterou vystoupáme na Tvrdín a pohodlně s krásnými výhledy na Krušné 
hory a čedičové kopce v okolí Bíliny dojedeme přes Mrzlice do obce Razice. Do Razic se prudce 
sjíždí, navíc na složitou křižovatku, kam přijedeme z vedlejší silnice. Jeďte pomalu!!! 
  
Na křižovatce odbočte mírně vpravo a už opět začínáme stoupat. Hezky táhle, pak malé vlnky, 
trošku z kopce, ostrá zatáčka doprava, esíčko se skrytou propadlinou v levé části komunikace a 
… 
  
Zase stoupání - přes Štěpánov a Lukov. Ne tak dlouhé jako ty předchozí, ale uvidíte sami. Máme 
ověřeno, že i na 230. km jdou vyšlapat. Ne přímo v závodním tempu, ale jdou. Ale klidně jděte 
pěšky. Sjezd do Milešova je krásný po novém asfaltu. Opatrně přes křižovatky!!! 
  
Pod nejvyšší horou Českého středohoří, Milešovkou, odbočíme vlevo na hlavní ve směru na 
Kostomlaty. Poslední významné stoupání je dlouhé 3 km a dá zabrat zejména při výjezdu 
z Milešova k vjezdu do lesní pasáže. Ze sedla stoupání následuje 8 km sjezd po dobré silnici do 
obce Hostomice. Při průjezdu Kostomlaty, Štrbicemi a Světcem opatrně v nepřehledných 
zatáčkách. Ve sjezdu se před vámi otevře výhled na masiv Krušných hor, jehož celou šíři jste už 
zvládli. 
  
Za Světcem následuje rovinatý úsek přes Hostomice do Želének. Zde se odbočí doprava a 
odnaproti se připojí krátká trasa. Pozor na možnou opravu komunikace. Přes Zabrušany 
zamíříme do Všechlap a v nich odbočením doleva z vedlejší silnice na hlavní pokračujeme na 
Hudcov. Za ním na Hudcovské výšině odbočíme vpravo na hlavní. To už do cíle zbývají jen 3 km. 
  
Po hlavní silnici vjíždíme do Teplic. Opatrně přes železniční přejezd. Bude-li v provozu 



výstražné signalizační a zvukové zařízení na přejezdu, a bude-li přítomný pořadatel, dbejte 
prosím jeho pokynů – týká se zejména čela závodu, kterému nechceme pokazit závod 2 km 
před cílem. Před přejezdem se může tvořit kolona vozidel, vyhněte se jim a dojeďte opatrně až 
k závorám, kde bude-li přítomný pořadatel, dbejte jeho pokynů. 
Za přejezdem pokračujeme po hlavní silnici Duchcovskou ulicí stále rovně, až na kruhový objezd 
u nemocnice. Na něj opět dle pravidel silničního provozu vjedeme zprava a opustíme jej 3. 
odbočkou směrem ke Sportovní hale. 300 metrů za kruhovým objezdem následuje poslední 
odbočení vpravo do cílové rovinky a full gas - spurt u Sportovní haly. A Krušnoton 2017 máte 
zdárně za sebou. Snad se vám opět líbil. Gratulujeme. 
 

Do cílové rovinky ke Sportovní hale nebude pořadateli závodu umožněn vjezd žádného 
doprovodného vozidla účastníků závodu. Pro doprovodná vozidla doporučujeme opustit 
kruhový objezd u nemocnice druhým výjezdem /aneb jeďte stále rovně/, pokračujte ulicí 
Duchcovská, až dokud neuvidíte před nebo spíše nad sebou čtyřproudovou eskapádu. Zde na 
světelné křižovatce odbočte vlevo do ulice U soudu, která váš doprovod dovede na dohled 
k fotbalovému stadionu FK Teplice. Zde můžete zaparkovat buď na vyznačených místech u 
stadionu případné na velkém záchytném parkovišti u Alejní ulice či v přilehlých ulicích města. 

 
A ještě popis krátké tratě. 
  
Krátká trasa kopíruje střední trasu až na křižovatku pod stoupáním na Komárku. Začneme o pár 
kilometrů dříve. Společně se střední trasou se po stoupání ze Soběchleb napojí obě trasy na 
okraji města Krupka, konkrétně v části Unčín na tradiční trasu a pokračují po páteřní komunikaci 
městem Krupka do centra. Po průjezdu centrem města začíná trasa stoupat a překonává 
nefunkční železniční přejezd. Od železničního přejezdu je to již jen 150m stoupání k dělení 
tras, ke kterému dochází v křižovatce u točny autobusů. Krátká trasa odbočí vlevo a 
pokračuje směrem na Dubí, zatímco střední a dlouhá trasa odbočuje vpravo do stoupání na 
Komáří Vížku. 
Komunikace do Dubí je čerstvě opravená, čeká vás tak luxusní svezení. V Dubí doputujeme ke 
kruhovému objezdu, na kterém odbočíme prvním výjezdem vpravo a vydáme se do stoupání po 
staré známé E55 směrem na Cínovec, ale pozor. Zhruba po kilometru, jakmile minete výraznou 
dominantu kostela, připravte se, že budete odbočovat vpravo na vedlejší komunikaci, která se 
protáhne kolem Dubských lázní a zanoří se do stoupání po lesní komunikaci s asfaltovým 
povrchem. 
Nádherné, 5 km dlouhé stoupání se zákazem vjezdu pro doprovodná vozidla se srovná po 
dosažení Sedmihůrské cesty, po níž se po vrstevnici dovalí na Komárku, kde se spojí s ostatními 
trasami. Buďte zde opatrní, zejména čelo závodu. Komunikace bude sice vyčištěna, ale při 
nočních bouřkách či dešti může být lokálně znečištěna bahnem nebo pískem a může to klouzat. 
Navíc, je to tu úzké, můžete narazit na netolerantní turisty v protisměru, jeďte tu s rozumem 
v hrsti, k závodění bude čas hned po nájezdu na silnici pod Komáří vížkou. Pod Komárkou se 
trasa krátké připojí odbočením vlevo ke střední a dlouhé /odtud opět mohou pokračovat 
doprovodná vozidla bez omezení/ a společně přes Fojtovice pokračují na Cínovec. Na Cínovci, 
po Bufetu u čerpací stanice, vjedete společně s dlouhou a střední na kruhový objezd, který 
opustíte 3. výjezdem směrem na Dubí a Teplice. Po pár desítkách metrů podjedete můstek pro 
pěší a hned za ním, ještě před hotelem Pomezí odbočíte vpravo směrem k hotelu Pomezí a 
vydáte se do mírného stoupání po místní komunikaci. Po dosažení vrcholu stoupání budete 
mírně klesat k Horskému statku Cínovec, u nějž se odbočením vlevo napojíte na silnici vedoucí 
k hotelu Krušnohorský dvůr. Kolem ohrad s koňmi a golfového hřiště budete pokračovat směrem 
na Nové Město. Překonáte několik brdků a převážně mírným klesáním přijedete k Horské chatě 
Vitiška s nejúžasnějším výhledem dne na horu Bouřňák, ale také daleko dolů, do údolí. 700 m 



pod Vitiškou se opět krátká trať spojí s dlouhou a střední trasou a s nimi pokračuje na přehradu 
Fláje, Klíny, Litvínov a na dělení tras do Loučné. Před napojením ještě pozor, po celé šíři silnice 
je výtluk a hned za ním následuje ostrá levá a napojení vpravo do stoupání na Nové Město. Po 
společných cca 30 km se všechny trasy dostanou do Litvínova a následně do obce Loučná, kde 
Dlouhá a střední pokračují napoprvé rovně na Dlouhou Louku, ale KRÁTKÁ ODBOČUJE 
doprava a klesá do Lomu. Zde se trasy závodu opět dělí, všichni závodníci na krátké trati na 
náměstí pokračují odbočením doleva po hlavní silnici směrem na Osek. Na první křižovatce za 
koncem obce Lom odbočí krátká trať pravoúhle doprava, a vy se rychle začnete přibližovat 
k železničnímu přejezdu. PROSÍM POZOR – JEDNÁ SE O NECHRÁNĚNÝ ŽELEZNIČNÍ 
PŘEJEZD s automatickým zabezpečovacím zařízením. Pravidelně zde dochází k dopravním 
nehodám, a tak tomuto místu věnujte maximální pozornost. Železniční přejezd je označen 
dopravní značkou P6 „STŮJ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Hrozí zde několik časových kolizí 
s projíždějícími osobními vlaky, konkrétně ve 12.20 hod, ve 13.55 hod., ve 14:20 hod., 
v 16:20 hod., atd. ve směru od Lomu na Osek. V opačném směru pak ve 13.03 hod., ve 
13:29 hod., 15:28 hod., atd. Naší snahou bude obsadit železniční přejezd osobou či osobami 
oprávněnými vstupovat do vozovky a řídit silniční provoz. Bude-li zde osoba pořadatele, sledujte 
ji velmi pozorně a dbejte jejích pokynů. V opačném případě, tj. nebude-li železniční přejezd 
osobou pořadatele obsazen, dodržujte pravidla silničního provozu. Zastavte, přesvědčte se, že 
vám vjezdem na nechráněný železniční přejezd nehrozí žádné nebezpečí a teprve poté 
pokračujte dále. Není podstatné, ztratíte-li při závodě několik vteřin, podstatné je dorazit 
bezpečně do cíle. 

Za železničním přejezdem pokračuje krátká trať po široké silnici s luxusním povrchem až do 
Duchcova. Zde se oproti předchozím letům vyskytla komplikace v podobě stavby kruhového 
objezdu v centru města, a tak nejpravděpodobnější trasou se aktuálně jeví odbočení za čerpací 
stanicí vpravo do ulice Horská cesta. Ta se stáčí podél zámeckého parku do centra souběžně 
s Oseckou ulicí, po které jsme vždy v minulosti centra dosáhli. Ulice Horská cesta se na silnici 
směrem na Hostomice napojuje jen pár metrů od původní křižovatky, v níž nyní roste kruhový 
objezd. Odbočením vpravo a pokračováním po komunikaci ve směru na Hostomice se napojíme 
na původní trasu, po které vyjedeme z Duchcova a dosáhneme obce Želénky. V té tradičně 
odbočíme vlevo a spojíme se již definitivně s dlouhou a střední trasou. 

Pozor na možnou opravu komunikace ihned po odbočení. Přes Zabrušany zamíří všechny trasy 
společně do Všechlap a v nich odbočením doleva z vedlejší silnice na hlavní pokračují na 
Hudcov. Za ním na Hudcovské výšině odbočíme vpravo na hlavní. To už do cíle zbývají jen 3 km. 
  
Po hlavní silnici vjedeme do Teplic. Opatrně přes další železniční přejezd. Bude-li v provozu 
výstražné signalizační a zvukové zařízení na přejezdu, a bude-li přítomný pořadatel, dbejte 
prosím jeho pokynů – týká se zejména čela závodu, kterému nechceme pokazit závod 2 km 
před cílem. Před přejezdem se může tvořit kolona vozidel, vyhněte se jim a dojeďte opatrně až 
k závorám, kde bude-li přítomný pořadatel, dbejte jeho pokynů. 
Za přejezdem pokračujeme stále rovně, po hlavní silnici, až na kruhový objezd u nemocnice. Na 
něj vjíždíme opět dle pravidel silničního provozu zprava a opustíme jej 3. odbočkou směrem ke 
Sportovní hale. 300 metrů za kruhovým objezdem následuje poslední odbočení vpravo do cílové 
rovinky a full gas - spurt u Sportovní haly. A krátkou trať Krušnotonu 2017 máte zdárně za 
sebou. Snad se vám opět líbila. Gratulujeme. 
 

Do cílové rovinky nebude pořadateli závodu umožněn vjezd žádného doprovodného 
vozidla účastníků závodu. Pro doprovodná vozidla doporučujeme opustit kruhový objezd u 
nemocnice druhým výjezdem /aneb jeďte stále rovně/, pokračujte ulicí Duchcovská, až dokud 
neuvidíte před nebo spíše nad sebou čtyřproudovou eskapádu. Zde na světelné křižovatce 



odbočte vlevo do ulice U soudu, která váš doprovod dovede na dohled k fotbalovému stadionu 
FK Teplice. Zde můžete zaparkovat buď na vyznačených místech u stadionu případné na velkém 
záchytném parkovišti u Alejní ulice či v přilehlých ulicích města.  
  
 
Za Koloshop Krušnoton z.s. Jirka Jiroušek 


