Moravský odbor Klubu českých turistů Fénix Brno-Medlánky

Vás zve k jubilejnímu 15. ročníku turistické akce

Předvánoční courání okolím Vyškova
(v roce 2017
2017 východním směrem)
směrem)
Start: 7.00 - 11.00 h dne 9.12.2017 v nádražní restauraci SŽDC Vyškov
Cíl: 14.00 - 18.30 h tamtéž
Od 11.00 h do 14.00 h není zaručeno, že v místě startu a cíle bude některý
z pořadatelů, příp. bude pořadatelská služba velmi omezena,
z tohoto důvodu si své pochodování rozvrhněte tak, abyste do cíle dorazili
spíše až po 14 hod.

Trasy:

12.5, 18, 24, 31.5, 38.5, 45 km
Trasu si každý volí sám dle svých vlastních sil a uvážení.

Startovné:

dospělí 30 Kč
děti do 15-ti let zdarma

Upomínky:

pamětní list, razítko IVV a stylová razítka pochodu, možnost
zakoupení nového odznáčku pochodu s vánočním motivem

Kontroly:

tradičně v otevřených pohostinstvích na trasách pochodu
(kde a od kolika se dozvíte na startu)

Občerstvení: z vlastních zásob, v místě startu a cíle, na trasách v otevřených
hospůdkách (kde vaří Vám sdělíme na startu)

Ubytování: nenabízíme
Informace:

Ing. Petr Vachút (777 031 958 )
Ing. Martin Marek (720 652 999)
kct.fenix@centrum.cz, www.kctfenix.ic.cz

P O P I S

T R A S

12,5 km: žst. Vyškov – modrá – Topolany (4 km) – modrá – rozcestí silnice směr Prusy se
silničkou na Kopaniny (5 km) – vpravo neznačeně silničkou na Kopaniny (342m,
výhledy na Vyškov) (7,7 km) – v ostré levotočivé zatáčce silničky pokračujeme rovně
polní cestou dolů k vysílači mob. operátorů až dojdeme k dálnici, zde zahneme vlevo
a po zpevněné cestě jdeme k dálničnímu podjezdu (10 km) – vpravo po silnici do
Křečkovic, odkud pokračujeme po modré značce do cíle (12,5 km)
18 km:

žst. Vyškov – modrá – Topolany (4 km) – modrá – Moravské Prusy (7 km) – silnicí
vpravo – obec Vážany (8,5 km) – na trianglu ulic na konci obce zahneme vpravo
silničkou k zeměděl. družstvu, zde vlevo až dojdeme k Pruskému potoku (9,3 km) –
– panelovou zpevněnou cestou vpravo podél Pruského potoka až k další křižovatce –
– vlevo zpevněnou, později polní cestou až k osadě Zouvalka (11,5 km) – silnicí vpravo
k nejvyššímu bodu – vpravo silničkou na Kopaniny (342m, výhledy na Vyškov) (13,2
km) – v ostré pravotočivé zatáčce silničky zahneme vlevo polní cestou dolů k vysílači
mob. operátorů až dojdeme k dálnici, zde zahneme vlevo a po zpevněné cestě jdeme
k dálničnímu podjezdu (15,5 km) – vpravo po silnici do Křečkovic, odkud pokračujeme
po modré značce do cíle (18 km)

24 km:

žst. Vyškov – modrá – Topolany (4 km) – modrá – Moravské Prusy (7 km) – silnicí
vpravo – obec Vážany (8,5 km) – na trianglu ulic na konci obce zahneme vlevo a poté
jdemo přímo na polní cestu směřující k vodárenskému objektu, odtud pokračujeme
podél vojenského prostoru Řežava až ke křižovatce silnic u Bohdalic – silnicí do
Bohdalic (12,5 km) – za Bohdalicemi silnicí vpravo – Kučerov (15,5 km) – za
Kučerovem silnicí vpravo – Hlubočany (17 km) – silnicí kolem Hlubočanského háje
k dálničnímu podjezdu u Brňan (21,5 km) – silnicí do Křečkovic, odkud pokračujeme
po modré značce do cíle (24 km)

31,5 km: žst. Vyškov – modrá – Topolany (4 km) – modrá – Moravské Prusy (7 km) – modrá –
– Orlov, zříc. (11 km) – modrá – Zadní jezírko (14 km) – modrá – Pavlovice (16,5 km) –
– modrá – Kozlany (19 km) – silnicí vpravo – Bohdalice (20 km) – v Bohdalicích
zahneme doleva a pokračujeme jako trasa 24 km až do cíle (31,5 km)
38,5 km: žst. Vyškov – modrá – Topolany (4 km) – za mostkem přes Lukovský potok zahneme
doleva a pokračuje po zpevněných cestách až k silnici Heroltice – Rybníček, kde
odbočíme doprava a dojdeme do obce Rybníček (6,8 km) – z Rybníčku pokračujeme
silnicí přes Medlovice do Švábenic (10,7 km) – červená – odpočívadlo pod Jezírkem
(15 km) – v ostré zpětné zatáčce červené značky směr kaple Jezírko pokračovat lesní
zpevněnou cestou přes hájovnu Vanovsko až k rozc. s červenou značkou pod vrcholem
Lopata (18,3 km) – cestou vpravo k rozc. se zelenou značkou, dále po zelené značce až
k rozcestí Zadní jezírko (21 km) – od Zadního jezírka pokračujeme jako trasa 31,5 km
až do cíle (38,5 km)
45 km:

žst. Vyškov – modrá – Topolany (4 km) – za mostkem přes Lukovský potok zahneme
doleva a pokračuje po zpevněných cestách až k silnici Heroltice – Rybníček, kde
odbočíme doprava a dojdeme do obce Rybníček (6,8 km) – z Rybníčku pokračujeme
silnicí přes Medlovice do Švábenic (10,7 km) – červená – odpočívadlo pod Jezírkem
(15 km) – červená – Lhota u Pačlavic (17 km) – červená – U Jelínka (21 km) – červená –
– Hradisko (24 km) – červená – Chvalkovice (25,5 km) – silnicí vpravo – Hvězdlice
(28,2 km) – silnicí – Kozlany (32,5 km) – silnicí – Bohdalice (33,5 km) – v Bohdalicích
zahneme doleva a pokračujeme jako trasa 24 km až do cíle (45 km)

Místo pro otištění kontrolních razítek a Vaše poznámky
Topolany

Prusy (Vážany)

Švábenice

Orlovice

Chvalkovice

Bohdalice

Hlubočany

Poznámky …

ODJEZDY VLAKŮ ze žel. stanice Vyškov
směr Brno
R: 14.00, 14.17, 15.17, 16.00, 16.17, 17.17, 18.00, 18.17

směr Olomouc
R: 13.59, 15.59, 17.59 (bez přestupu)
Os: 14.59, 16.59 (přestup Os/Os Nezamyslice)

směr Přerov
R: 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.40 (bez přestupu)
R: 13.59, 15.59, 17.59 (přestup R/Os Nezamyslice)
Os: 14.59, 16.59 (přestup Os/Os Nezamyslice)

Každý startuje na vlastní nebezpečí a je si vědom svého aktuálního
zdravotního stavu. Pochod je možné kdykoliv ukončit. V tomto případě
kontaktujte pořadatele a informujte je, že jste pochod nedokončili.

Zdrávi došli !!!

