
  KČT,odbor 1. brněnská, oddíl Sport Brno 
                   Dálkový pochod a cyklistická akce 

 SLAVKOVSKÝM 
      BOJIŠTĚM        
                     22. ročník                                                        
           Dne 24.10.2020 
                           AKCE  IVV 
POCHOD    SLAVKOVSKÝM   BOJIŠTĚM  OPĚT   ŽIJE ! 
      V „bitvě 3 císařů“ se zde 2.12.1805 střetl Napoleon I. s vojsky  
        ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. 
 
Pochod bude letos mimořádně v minimalistické verzi – 
vše obdržíte na startu.Cíl bude opět na náměstí,neboť je restau- 
race RADNICE uzavřena z důvodu epidemie.Pokud se budete vracet  
přes náměstí,ohlaste mi prosím příchod z trasy.Na trasy MARATÓN a 50 km budu 
čekat do 19 hodiny.V případě deště budu stát v podchodu na náměstí. 
       
Start:  6:00 – 11:00 ŠLAPANICE,poblíž býv. Rest.„Na náměstí“, 
     naproti  MUZEU (bývalé bistro) na Masarykově nám. na lavičkách 
     u kašny 
Cíl:  9:00 – 19:00 jako START,ŠLAPANICE,na Masarykově náměstí 
Doprava na start: trolejbus č.31 u vchodu do podchodu poblíž hlavního nád- 
     raží (před viaduktem) ,výstup ve Šlapanicích před restaurací Radnice  (zastávka 
     před konečnou).POZOR: je potřeba jízdenka na 3 pásma 100,101,610.Do 6 hodin 
     doprava NOČNÍM autobusem N96 z tramvajového nástupiště před hlavním nád- 
     ražím směrem ke GRAND hotelu.Odjezdy  5:00,5:40,5:20 NE-jede jen do Slatiny. 
    Trolejbusy 6:18,6:48, 7:18,7:48  /  Vlaky  z hl. nádraží 5:25,6:21,8:12  
POZOR !!! DODRŽUJTE PROSÍM NAŘÍZENÍ VLÁDY 
OHLEDNĚ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ – pouze 
max. 6 lidí na startu – v cíli,trasy chod´te prosím jednotlivě, 
max. 6 lidí pohromadě,dodržujte hygienická pravidla. 

       TRASY:  pěší -  cyklo        
       9 km: NOVÁ TRASA : k malebnému Ponětovickému rybníku 
                    ŠLAPANICE – po silnici směr Jiříkovice – po vlastním značení: od křížku  
                    u silnice směr potok Rokytnice –  (možnost prohlídky  Jiříkovické křížové 
                    cesty ) – Jiříkovice – kolem potoku k Ponětovickému rybníku – kolem 
                    potoku po Z značce do ŠLAPANIC 
      13 km:  NOVÁ TRASA: Na SANTON po Jiříkovické křížové cestě   
                   ŠLAPANICE – po silnici směr Jiříkovice – po vlastním značení: 
                    od křížku u silnice směr potok Rokytnice – Jiříkovická křížová cesta 
                    – Maxlůvka – SANTON – Rohlenka – Maxlůvka- Jiříkovice- kolem 
                    potoku k Ponětovickému rybníku –kolem potoku po Z zn.do Šlapanic                     
       15 km: ŠLAPANICE – Ponětovice – Prace – Mohyla míru – NOVÁ TRASA:  
                    Sokolnice – Kobylnice - ŠLAPANICE  

        18 km: Lví skok – ŠLAPANICE – po silnici směr Jiříkovice – po vlastním 
                     značení :od křížku u silnice směr potok Rokytnice – (možnost  prohlídky 
                     Jiříkovické křížové cesty ) – Jiříkovice – kolem potoku k Poběžovickému 
                     rybníku – od silnice po Z značce doprava projít  Ponětovice – Z Mohyla míru  
                     - NOVÁ TRASA : Sokolnice – Kobylnice - ŠLAPANICE 
        25 km: ŠLAPANICE – Žuráň – Santon – Tvarožná – Blažovice- Zbýšov – Hostě- 
           rádky - Rešov – Mohyla míru - NOVÁ TRASA: Sokolnice –Kobylnice –ŠLAPANICE 

         MARATÓN 42,5 km: ŠLAPANICE – Žuráň – Santon – Tvarožná –Sivice 
                     -  Pozořice –  Stará  pošta –  Velešovice – SLAVKOV u Brna – Křenovice - 
            Zbýšov – Hostěrádky - Rešov – Mohyla míru – Prace – Ponětovice – ŠLAPANICE 
        50 km: ŠLAPANICE – Žuráň – Santon – Tvarožná – Sivice – Pozořice – Stará  
            pošta – Velešovice  - SLAVKOV u Brna – Křenovice – Zbýšov – Hostěrádky –  
            Rešov – Mohyla míru – NOVÁ TRASA: Sokolnice – Kobylnice - ŠLAPANICE     
        Startovné: 20,- Kč,  děti zdarma / Mapa: Okolí BRNA - východ    
        Ubytování: standardně  nezajišťujeme 
                    
     Pořadatel :   KČT,odbor 1. brněnská, oddíl Sport Brno 
                     Milada Svánovská         Luděk Mach 
                     Brno                                Vodova 74/76 , 612 00 Brno 
                                                 m. 602 970 786,email:mach.ek@seznam.cz                                                                      
   
           Každý účastník pochodu nebo cyklotrasy obdrží UŽ NA STARTU  
               diplom a malou pozornost,k dispozici bude   i  razítko IVV.      
                    Těšíme se už tradičně na Vaši účast. 
                            Po  Slavkovském bojišti,tam dějiny prošly, 
                                     pochodníci si tam rádi svoji trasu došli.                      
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