
 sobota 5. října 2019 – 43. ročníku 

Pochodu slováckými vinohrady 

 Klub českých turistů Hodonín ve spolupráci s Městem Hodonín, Regionem Podluží a Českou 

unií sportu pořádá tradičně první říjnovou sobotu, která tentokrát připadne na 5. října, svou 

nejvýznamnější akci pro širokou veřejnost, 43. ročník Pochodu slováckými vinohrady. Start tras na 

23 km a 14 km bude od 7:00 do 11:30 v zahradní restauraci hotelu Grand v Hodoníně, start tras na 

15 km a 6 km od 7:30 do 12:00 z foyer kulturního domu v Dolních Bojanovicích vedle restaurace 

Obecní dům a nově i trasy na 16 km od 8:00 z areálu vinných sklepů Nechory u Prušánek, nová trasa 

povede přes rozhlednu Na Podluží, Starý Poddvorov, Dolní Bojanovice a josefovské sklepy zpět do 

Nechor. Trasy z Hodonína jsou vedeny přes Hodonskou doubravu a Písečný do Dolních Bojanovic, 

kde se po průchodu areálem vinných sklepů ulicí Mlýnská a Vinařská na ulici Pod Čaganovem dělí, 

horní a delší větev trasy na 23 km je vedena přes Starý Poddvorov, Poddvorovský mlýn, Nový 

Poddvorov a rozhlednu Na Podluží do Nechor, spodní a kratší větev trasy na 14 km pak přímo přes 

josefovské sklepy do Nechor, kde bude od 11:00 do 18:00 cíl všech tras. Trasy vedoucí z Dolních 

Bojanovic jsou tedy zkráceny o úsek Hodonín – Písečný – Dolní Bojanovice. Startovné 30 Kč, mládež 

do 15 let 10 Kč, po jeho úhradě obdrží účastník mapku pochodu a popis tras, v cíli pak pamětní list 

s originálním elektronickým razítkem a upomínkovým předmětem, budou zde také k zakoupení 

turistické známky (35 Kč) a turistické nálepky (15 Kč) ze speciální edice KČT, turistické vizitky (20 

Kč) a magnetky pochodu (50 Kč). Z areálu cíle pořadatel zajišťuje od 14:00 do 18:30 autobusovou 

kyvadlovou dopravu do železniční stanice Moravská Nová Ves, kde budou mimořádně zastavovat i 

rychlíky včetně mezinárodních. V dopoledních hodinách bude autobusová linka ve směru na Dolní 

Bojanovice posílena o mimořádný spoj s odjezdem v 8:52 z hodonínského autobusového nádraží, 

další spoje jedou v 7:52 a 9:52. Vinaři pro příchozí turisty připraví ve svých sklepích bohaté 

občerstvení s ochutnávkou a prodejem burčáků a vín, jste srdečně zváni. Pochod se koná za 

každého počasí a každý se jej účastní na vlastní nebezpečí. Dejte pozor a buďte ohleduplní 

k ostatním účastníkům zejména při návštěvě rozhledny Na Podluží!  

 

 

  


