
KT NOHA - ODDÍL TURISTIKY TJ BUČOVICE A KČT, ODBOR BUČOVICE 
pořádá ve spolupráci s DDM Bučovice  

24. ročník akce 

POCHOD DLOUHÉHO, 
ŠIROKÉHO A BYSTROZRAKÉHO 

V SOBOTU 16. ÚNORA 2019 
 

TRASY:  50 km, 30km, 21 km, 10 km, 5 km 
START:  50 a 30 km od 06:30 h do 09:00 bistro u Draka v Bučovicích 

 21, 10 a 5 km od 08:00 h do 10:00 h z Domu dětí a mládeže, Vyškovská ul., Bučovice 

CÍL:  Dům dětí a mládeže v Bučovicích do 19:00 h. V cíli diplom. 
STARTOVNÉ:  50 km – (60 Kč), 30, 21 km – (40 Kč), 10 km - (10 Kč), 5 km – zdarma do 10 let, nad 10 let (10 Kč) 

OBČERSTVENÍ: v cíli dostanou účastníci na 50 km guláš, na 30, 21 km polévku, všechny trasy teplý čaj.  

 Další občerstvení možno zakoupit v restauracích na trase nebo v cíli. 

NOCLEH:  Nahlásit do 8. 2. 2019, na níže uvedenou adresu nebo tel. číslo. 

DOPRAVA NA MÍSTO STARTU: autobus linka Brno - Uherské Hradiště, Brno - Zlín, vlak Brno - Veselí n. Mor. 
RŮZNÉ:  Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí.  

 Na silnicích dodržujte vyhlášku o silničním provozu. Doporučujeme lékařskou prohlídku.  

 Na trasu 50 km budou připuštěny pouze osoby starší 15 let. 

  
POPIS TRAS: 
50 km bistro u Draka – červená tz Bučovice – Kloboučky, U Široké cesty dále po modré tz. U Zlatého jelena (K) a od Zlatého jelena po 
zelené tz. na Salaš, Ždánice – po silnici do Lovčic /kontrola zrušena/ a na konci obce u ČSAD zastávky odbočit doleva po modré tz - 
Vlčí jámy, rozcestí - červená tz - Vlčí jáma - Bukovany – Bohuslavice, projít pod železničním mostem, pak nutno odbočit vlevo – po 
silnici směr Jestřabice nutno na začátku obce odbočit doleva do kopce po modré tz do Haluzic ČD - zelená tz - Haluzické polesí (tá-
bor), U Kříže (K) - letní tábor Jitřenka a dále pokračujeme po místní asfaltové komunikaci do obce Kloboučky, Bučovice. Cíl pochodu 
DDM Bučovice, ulice Vyškovská. 
30 km – start z bistra u Draka, trasa shodná s trasou 50 km po Vlčí Jámy, odtud pokračovat po červené tz. směrem U Kříže (K) – po-
kračovat po asfaltové cestě směrem dolů cca po 100 m je nutno odbočit vlevo k táboru Jitřenka, a pokračovat po asfaltové cestě 
Kloboučky. Cíl pochodu DDM Bučovice, ulice Vyškovská. 
21 km – start z DDM. Trasa shodná s trasou 50 km k rozcestníku U Široké cesty, dle rozcestníku po červené tz. k Červenému kříží dále 
U Slepice – U Kříže (K), zde je závěr pochodu shodný s trasami 50 a 30 km. Cíl pochodu DDM Bučovice, ulice Vyškovská. 
10 km – start DDM. Vlevo do kopce po modré tz kolem garáží dále vlevo do obce Černčín na náves ČSAD zastávce, zde pokračovat asi 
100 m a pak opustit modrou tz, dále je nutné se stáčet vpravo kolem zahrad do kopce směrem k hájence (K) Zde pokračujeme po 
žluté tz na asfaltovou cestu, po které budeme pokračovat směrem vpravo okolo gigantu do obce Vícemilice, Bučovice cíl pochodu 
DDM Bučovice, ulice Vyškovská. 
5 km – start DDM. Vlevo do kopce po modré tz kolem garáží dále vlevo do obce Černčín na náves k autobusové zastávce, zde pokra-
čovat asi 100 m a pak opustit modrou tz, dále je nutné se stáčet vpravo kolem zahrad do kopce směrem k hájence (K) Tou samou 
cestou nebo jinudy zpět do cíle pochodu DDM Bučovice, ulice Vyškovská.  

 
Počet účastníků v roce 2018: 135 
 
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:  
 

FRANTIŠEK PLŠEK, Komenského 777, 685 01 Bučovice, mobil: 603 789 879, e-mail: frantisekplsek@centrum.cz 
 

SPONZOŘI: 

• MĚSTO BUČOVICE 
• KOKR BRANKOVICE 
• ALOIS DRLÍK 
• KPB-INTRA 
• STAVEBNINY SOKOLA JIŘÍ  


