
                      OKČT Moravská Slavie Řečkovice 
                                                   Pořádají 

                                          Dálkový pochod  
 

   BRNĚNSKÁ PODKOVA  
                                              AKCE  IVV 

                                 JUBILEJNÍ 

                                       40. ročník 
 

                Dne:  14.9.2019 
 

Start:   Brno- Řečkovice, Palackého náměstí 9, městský úřad 

               v budově bývalého Pivovaru poblíţ kostela,po schodech 

               nahoru a doleva přes bránu   

Čas startu: v pátek dne 13.9.100 km start ve 20:00 hodin 

Čas startu:  6:00 – 10:00,      trasy  8  km do 14:00 , 

                        16 km do 12:00 hod. 

Cíl:  jako START v budově bývalého Pivovaru,městský úřad  

Doprava na start: od hlavního nádraţí tramvají č.1 směr 

          Řečkovice,(jízdní doba je 30 minut), vystoupíte aţ 

          na  konečné, podchodem na ulici Váţného nebo přejdete  

          hlavní silnici přes koleje a  pak  z  kopce dolů ulicí   aţ  

          na  Palackého náměstí  ke kostelu ,od nádraţí ČD Řečkovice 

          projděte pod silničním přivaděčem a pak vzhůru do kopce 

          ulicí Hapalovou ke kostelu na Palackého náměstí 

Trasy :  8 km , 16 km, 27 km , 40 km maratón, 52 km 
              Dne 13.9. start trasy 100 km – popis bude vydán na startu. 

              Popis sobotních denních tras  viz další strana.   

                 

               JEDNÁ SE O DÁLKOVÝ POCHOD  

pěknými  lesy nad Medlánkami v okolí  Velké Baby,od Jina- 

čovic do Říček vede trasa po značení Brněnské podkovy. 

      

   Startovné:   20,- Kč  , děti   zdarma 

   Mapa:  doporučujeme mapu Okolí Brna – východ  1: 50 000, 

                    

        Pořadatel: 

       
                  Luděk Mach / KČT ,odbor 1. brněnská ,oddíl Sport Brno/ 

                     Vodova 74/76 

                     612 00 BRNO 

 

               mobil: 602 970 786  ,    email: mach.ek@ seznam.cz           

 

                MVDr. František Pokorný / OKČT Moravská Slavia Sečkovice/ 

                mobil:  606 276 185     email:  pokorny.mvdr@gmail.com 

 

 

                      Každý účastník pochodu obdrží v cíli  

                 pamětní MEDAILI ke 40.  výročí pochodu, 

                                diplom a menší pozornost. 

    

                                   K dispozici bude i  razítko IVV. 

 

          Těšíme se na  Vaši účast. 

 

           

 

            

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 TRASY  pěší : 
 

  8 km: z Palackého náměstí ulicí Váţného vzhůru na konečnou zastáv-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

               ku MHD tram. č.1,rovně přes kopec do Medlánek ulicemi Med- 

               lánecká, Kytnerova a Turistická ke ŢL značce , která přichází 

               shora a odbočuje vpravo mezi zahrádky – ŢL rozcestí U obráz- 

               ku – ŢL Baba (SK1opis) –Z po značce na odbočku ulicí Díly ko- 

               lem bývalých kasáren ke kříţku na vrcholu kopce – přes silnici 

               a dolů ulicí Prumperk ke kostelu a do cíle 

 

16 km: z Palackého náměstí ulicí Váţného vzhůru na konečnou zastáv-                                                        

               ku MHD tram. č.1,rovně přes kopec do Medlánek ulicemi Med- 

               lánecká, Kytnerova  a Turistická  ke  ŢL značce, která přichází 

               shora a odbočuje vpravo  mezi zahrádky – ŢL rozcestí U obráz- 

               ku– ŢL Baba (SK1 opis) – ŢL Velká Baba – ŢL Pod Velkou  Ba- 

               bou  - ŢL Pod Chocholou (SK2 opis) – ŢL Pod Sychrovem (SK3 

               opis) – ŢL Lelekovice -  Č Údolí Ponávky – Č Vránův mlýn,zde 

               opustíme značku, přímo mezi zahrádkami a polní cestou  k via- 

               duktu,za ním ulicí Maříkovou a vlevo ulicí Gromešovou a vrhů- 

               ru ulicí Hapalovou ke kostelu a do cíle       

 

27 km: z Palackého náměstí ulicí Váţného vzhůru na konečnou zastáv- 

               ku MHD tram. č.1,rovně přes kopec do Medlánek ulicemi Med- 

               lánecká,Kytnerova a Turistická ke ŢL značce ke kříţku k letišti, 

               pak kolem letiště  po panelech, kousek  po cyklotrase 5005 a po- 

               tom stále po cestě, aţ  zabočí  vpravo do lesa, pak doprava po M 

               na rozc. Nad Kopaninami – Z Jinačovice - Č Pod Sychrovem  

               (SK3 opis) – ŢL Lelekovice – ŢL Pod  Babou (SK opis)  - Z Babí 

               doly  –  Z Horka –  Z  Ořešín – Z  Rakovec – Z Pod Kněţí horou  

               – Z Písky – Z Soběšice ,projdeme obcí Útěchovskou ulicí na ulici 

                Dohnalovou ke ŢL k rozcestníku (SK9 opis) – ŢL do Zamilova- 

                ného hájku,aţ za mostek ţeleznice a dálniční přivaděč, zde opu- 

                stíme  ŢL značku – vpravo po Novoměstské ulici ,u pošty opět 

                vpravo po ulici Měříčkově a Váţného  ke kostelu a do cíle                                                                                   

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

40 km maratón: z Palackého náměstí  ulicí  Váţného  vzhůru na ko- 

               nečnou zastávku MHD tram. č.1,rovně přes kopec  do Medlá- 

               ulicemi  Medlánecká, Kytnerova  a Turistická  ke  ŢL  značce 

               ke kříţku k letišti,pak kolem letiště po panelech, kousek po cy- 

               klotrase 5005 a potom stále po cestě,aţ zabočí vpravo do lesa, 

               kde narazíme na M značku,pak doprava po M na rozcestí 

               Nad Kopaninami - M Jinačovice -Č Pod Sychrovem (SK4 opis) 

               - Č Česká –  ŢL  Lelekovice –  ŢL Pod  Babou  (SK5 opis) – ŢL  

               Útěchov – ŢL Bílovice (SK6 opis) – Č Těsnohlídkovo údolí (SK 

               8 opis) – Č Obřany – ŢL rozhledna Strom – ŢL  Soběšice ,proj- 

               deme obcí ulicí Útěchovskou na ulici Dohnalovu ke ŢL značce 

               k rozcestníku (SK 9 opis)  –   ŢL  do  Zamilovaného  hájku , aţ  

               za mostek ţeleznice a dálniční přivaděč,zde opustíme ŢL znač- 

               ku –  vpravo po Novoměstské ulici a u pošty opět vpravo po uli- 

               ci  Měříčkově a Váţného ke kostelu a do cíle      

 

52 km: z Palackého náměstí ulicí Váţného vzhůru na konečnou zastáv- 

               ku   MHD  tram. č. 1, rovně  přes kopec  do  Mediánek  ulicemi  

               Medlánecká, Kytnerova  a  Turistická  ke  ŢL značce ke  kříţku  

               k letišti, pak  kolem letiště  po  panelech,  kousek  po  cyklotrase  

               5005 a potom stále po cestě,aţ zabočí vpravo do lesa, kde na kři- 

               ţovatce narazíme na M - po M na křiţovatku  k Rozdrojovicím - 

               M Jinačovice -  Č  Pod  Sychrovem  (SK4 opis) – Č Česká –  ŢL 

               Pod Babou (SK5 opis) – ŢL Babí doly – ŢL Útěchov – Z Bílovice 

              (SK6 opis) – ŢL Horní mlýn (SK7 opis) – M Říčky – ŢL Hornek- 

              ŢL Kopaniny – ŢL Šumbera – M přes zříceninu hradu Obřany 

              Těsnohlídkovo  údolí  (SK8 opis)  –  Č  Obřany  –  ŢL  rozhledna 

               Strom – ŢL Soběšice ,projdeme obcí  ulicí Útěchovskou  na ulici 



               Dohnalovu  ke  ŢL značce  k rozcestníku  (SK9 opis) – ŢL do Za- 

               milovaného hájku, aţ  za mostek  ţeleznice  a  dálniční přivaděč, 

               zde opustíme ŢL značku – vpravo po Novoměstské ulici a u poš- 

               ty opět vpravo po ulici Měříčkově a Váţného ke kostelu a do cíle    

 

 

           


