
 

Asociace TOM Azimut 1403 a KČT, odbor Napajedla vás zve  v úterý 31.12.2019  
na 39. ročník Silvestrovského pochodu. Sejdeme se v 9.00 hodin v prostoru garáží u 
„Chmelnického „ mostu. Odkud se vydáme  po cyklostezce do Otrokovic. U čistírny 
odpadních vod přejdeme po lávce řeku Dřevnici a pokračujeme podél Moravy, až 
k lávce (snad již bude opravená) po které přejdeme  Moravu a pokračujeme směrem 
na Žlutavu. Zde si můžete zvolit, zda se vydáte lesní cestou po žluté značce, nebo po 
cyklotrase, která sleduje silnici. Obě cesty vás přivedou k fotbalovému hřišti. Za 
hřištěm odbočíme vlevo na cestu, která nás dovede k dominantnímu bodu 
- telekomunikačnímu stožáru, který stojí na kraji  budované odpočinkové zóny  
„Dubník“. Zde bude možnost si chvíli odpočinout, občerstvit se a na připraveném ohni  
si opéct silvestrovský špekáček – pokud si ho přinesete. K dispozici bude také teplý 
čaj a „svařák“.  Další trasu  si můžete zvolit dle svých možností. 
1. Pokračovat dále kolem motokrosové trati a ovocného sadu na náves na Žlutavu,  
projít  obcí a přes Žlaby pokračovat do Napajedel. Celková délka cca 12 km.  
2. Vrátit se na cestu u hřiště a pokračovat po žluté značce přes horní část obce až ke 
kamenolomu,  pokračovat kolem lomu na křižovatku a dát se  vlevo směrem na 
Halenkovice. Jak vyjdete z lesa, tak se před vámi, při dobré viditelnosti, otevřou krásné 
panoramatické výhledy na Napajedla a okolí. Na další křižovatce cest si můžete zvolit, 
zda půjdete, cestou mezi rozlehlými lány  na okraj Halenkovic a dolů do Napajedel, 
nebo se rozhodnete jít do Halenkovi (kde bude možnost se občerstvit) a pokračovat 
do Napajedel. Celková délka cca 16 km.  
3. Náročnější turisté si mohou zvolit libovolnou délku trasy. Možností je dost. 
Nezapomeňte, že silvestrovský den je krátký, bývá horší viditelnost,  brzy se stmívá a 
tak se pro svou bezpečnost nezapomeňte vybavit reflexními prvky, aby se vám 
případně silvestrovský den zbytečně neprodražil. 
Celá trasa pochodu vede po zpevněných cestách a je schůdná i za nepříznivého 
počasí. Mohou ji absolvovat rodiče s dětmi i s kočárky. 
Pochod je zařazen do celostátní turistické akce „Novoroční čtyřlístek“ 
Výbor napajedelského odboru KČT a oddíl Azimut 1403 děkuje Městu Napajedla za 
podporu činnosti a  přeje svým členům, čtenářům napajedelských novin a příznivcům 
turistiky klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce všechno nej…. a 
těší se  na setkání s vámi na akcích roku 2020. 


