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44. ročník dálkového pochodu Drahanskou vrchovinou 
Pořadatel:  Turistický oddíl mládeže Kačeny Rousínov 
 

Den pochodu:  sobota 16. 3. 2019 
 
Trasy:  8, 17, 18, 21, 25, 35 a 50 km 
 
Podmínky účasti: dobrý zdravotní stav, pochod absolvuje každý na vlastní 

nebezpečí. Pro účastníky na delších trasách doporučujeme 
mapu Okolí Brna-Moravský Kras 

 

Start/Cíl: hospůdka Na Stadecu, Tyršova 23, Rousínov   
  cesta ke startu bude od autobusového nádraží značena 

směrovkami 
  Start 7:00 – 11:00; Cíl 11:00 - 18:00 
 

Startovné:  jednotná cena 30,- Kč 
 
Prezence:  na startu vyplněním přihlášky 
 
Občerstvení: během pochodu teplý čaj a chleba se sádlem a s cibulí.          

Na trase 8 a 18 km možnost zakoupení a opečení špekáčku.         
V cíli teplý čaj a možnost občerstvení v restauraci  

 
Odměny: každému, kdo dokončí pochod, zaručujeme  radost z 

dosaženého výkonu a navíc každý, kdo projde stanovenými 
kontrolami, obdrží pamětní diplom 

 
 

Veškeré informace naleznete na www.dpdv.ic.cz. 
 
K putování jižní částí Drahanské vrchoviny zve všechny milovníky přírody a 
turistiky TOM Kačeny Rousínov a partneři uzenářství František Janeček Rousínov, 
Šumický pivovar Vildenberg, rodinná pekárna Kulhánek&Drápal Viničné Šumice, 
hospůdka Na Stadecu; za podpory Lesů ČR, s.p. a Města Rousínova. 

 
         

    
   Trať 8 km: Z Rousínova po červené do Vítovic, odtud cestou 

značenou fáborky na Horku a odtud přes Královopolské 
Vážany do Rousínova. Na kontrole této trasy budou hry 
a soutěže pro děti. 

 
 Trať 17 km: Z Rousínova po červené na Kalečník, zde odbočíte 

doprava na cestu značenou fáborky k Červenému vrchu 
a dále k rybníku do Olšan. Z Olšan po silnici do 
Rousínova. 

 
 Trať 18 km:  Z Rousínova po červené do Vítovic, odtud po žluté a 

následně zelené na hradiště Vildenberk, dále po modré 
na Žalmanův kámen. Zde odbočíte na zelenou na Tři 
studýnky a odtud po fáborky značené cestě na Horku a 
přes Královopolské Vážany zpět do Rousínova. 

 
 Trať 21 km: Z Rousínova po červené přes Kalečník na Malou Říčku -  

rozc. Odtud po modré přes Tři Javory do Olšan a po 
silnici do Rousínova. 

 
 Trať 25 km: Z Rousínova po červené přes Kalečník na Malou Říčku - 

rozc. Odtud po modré, z které se po 200 m odbočí 
doprava na cestu značenou fáborky vedoucí kolem 
potoka k hájence (Říčky), dále po silnici a opět lesem ke 
Třem Javorům. Odtud po modré do Olšan a po silnici do 
Rousínova. 

 
 Trať 35 km: Z Rousínova po červené na Kalečník, zde odbočíte vlevo 

na žlutou značku. Po této značce pokračujete k  
Hostěnickému propadání. Zde odbočíte vpravo na 
červenou značku, která vás zavede na Malou Říčku – 
rozc. Dále pokračujete po trase 25 km. 

 
Trať 50 km: Z Rousínova po červené na Kalečník, odtud  

vlevo po žluté k Hostěnickému propadání, dále vlevo po 
červené do Líšeňského údolí. Odtud vpravo po modré 
značce kolem Ochozu, přes Lhotky, Malou říčku – rozc. 
do Olšan. Z Olšan po silnici do Rousínova. 
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