
                                 Klub českých turistů, oddíl TJ Slovan Broumov 
 

pořádá v sobotu 13. června 2020 

PUTOVÁNÍ  BROUMOVSKEM 

XXVI. ročník 

po trasách od 15 km do 60 km 

 

Prezentace a start: od 7.00 do 10.00 hod. z fotbalového hřiště Stanislava Opočenského (viz. popis dole)                                     

Cíl:                           do 19.00 hod. na fotbalovém hřišti Stanislava Opočenského 

Příjezd:                    na vlakové nebo autobusové nádraží  

Startovné:         při prezentaci u startu pro všechny trasy      30,-- Kč 

          pro děti a členy KČT                                     15,-- Kč 

Trasy - pěší: 15 km  Broumov - Jalovčinec - Samoty - Amerika - Broumov  

                       20 km  Broumov - Zaječí rokle - Slavný - Hvězda - Broumov  

           28 km  Broumov - Zaječí rokle - Slavný - Hvězda - Hony - Hvězda - Broumov 

                       35 km  Broumov - Božanov - Machovský kříž - Slavný - Hvězda - Broumov 

          44 km  Broumov - Božanov - Machovský kříž - Slavný - Hvězda - Hony - Hvězda - Broumov 

        -  cyklo: 35 km  Broumov - Jetřichov - Amerika - Božanov - Broumov 

                       60 km  Broumov - Jetřichov - Amerika - Martínkovice - Božanov - Otovice - Šonov -  

                                   - Janovičky - Heřmánkovice - Hynčice - Broumov         

Informace:           Eva Kolinková, ul. Gen. Svobody 14, 550 01 Broumov, tel. 737 801 371 , 

                                    e-mail: kolinkova.eva@seznam.cz, www.kctbroumov.unas.cz 

 
Trasy vedou po turisticky značených cestách  v CHKO 

Broumovsko (mapa KČT 26 „Broumovsko, Góry 

Kamienne a Stołowe“) 

 

Bližší informace a plánky tras obdrží každý účastník na 

startu. V cíli obdrží každý účastník diplom a 

upomínkovou medaili. 

 

Putování se koná za každého počasí a každý se 

účastní na vlastní nebezpečí !!! 

 

                        ZDRÁVI  DOŠLI! 

   
 

 

Jak se dostat na fotbalové hřiště. 

Z vlakového nádraží přes autobusové nádraží do leva ulicí Přadláckou okolo Veby, pokračovat rovně ulicí U 

Dolní brány okolo Penny marketu, v ulici Smetanova na křižovatce zabočit do prava do ulice Vančurova, okolo 

penzionu Manor House rovně, na křižovatce u hotelu Veba zabočit vlevo do ulice Jiráskova, na jejímž konci je 

fotbalové hřiště. 
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