
POPIS TRAS
50 km – start bistro U Draka. Modrá tz Bučovice – Kloboučky (K1) - červená TZ U Široké
cesty, MTZ U Zlatého jelena (K2) - ZTZ Ždánice, Lovčice (K3 v pohostinství), MTZ Vlčí jáma,
Bukovany (K4); červená tz Bohuslavice projít pod železničním mostem, vlevo po silnici směr
Jestřabice, na začátku obce odbočit doleva do kopce po modré tz. do Haluzic ČD - zelená tz
Haluzické polesí (tábor), U Kříže (K5) - po cyklotrase letní tábor Jitřenka, dále pokračujeme
po  místní  asfaltové  komunikaci  do  obce  Kloboučky  a  do  Bučovic.  Cíl  pochodu  v  DDM.

33 km – start bistro U Draka. Trasa shodná s trasou 50 km po Vlčí Jámy, odtud pokračovat po
červené tz. směrem U Kříže – pokračovat po asfaltové cestě směrem dolů cca po 100 m je
nutno  odbočit  doleva  k  táboru  Jitřenka,  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, zde je závěr pochodu
shodný  s  trasami  50  a  33  km.  Cíl  pochodu  DDM.

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 opustíme modrou tz., dále je nutné se
stáčet vpravo kolem zahrad do kopce směrem k hájence. Zde pokračujem po vlastním značení
pravou stranou lesa, stále rovnou dolů kde sejdem na asfaltovou cestu po které budem po-
kračovat  směrem  vpravo  okolo  gigantu  do  obce  Vicemilice,  Bučovice  cíl  pochodu  DDM.

5 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 opustíme modrou tz., dále je nutné se
stáčet vpravo kolem zahrad do kopce směrem k hájence. Tou samou cestou nebo jinudy zpět
do cíle pochodu DDM Bučovice.








